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مع هذا العدد ت�سل مجلة »فكر وفن« في طبعتها العربية للعدد 1٠٠، في م�سيرة طويلة تتجاوز خم�سين عاما 

من العمل الدوؤوب. تاريخ حافل بال�سك في عمر مجلة �سمدت كل هذه العقود بتقلباتها المختلفة. وحين 

نتحدث عن »فكر وفن« فاإن الأمر ل يقت�سر على الطبعة العربية فح�سب، بل الإنكليزية والفار�سية اأي�سا. اإذ 

تحتفل هاتان الطبعتان ببلوغهما العدد 2٥ في اثني ع�سر عاما (ت�سدر الطبعتان منذ عام 2٠٠2). ومما ل 

�سك فيه اأن تاريخ هذه المجلة، الذي اأفردنا له مقالة خا�سة في هذا العدد، مميز بالنظر للتطورات التي 

�سهدتها و�سائل الإعالم في ال�سنوات الخم�سين الأخيرة، وخ�سو�سا في الأعوام الثني ع�سر الما�سية. واليوم 

اأربع  بمقدور اأي �سخ�ص في اأي مكان في العالم، ومن خالل �سبكة الإنترنت، اأن يقراأ مقالت المجلة في 

لغات عالمية هي: العربية والفار�سية والإنكليزية والألمانية. وكل عدد من مجلة »فكر وفن« (الطبعات الورقية 

الثالث وبالألمانية في الإنترنت) ي�سكل وحدة فريدة متكاملة من حيث الم�سمون وال�سكل الفني الذي تخرج 

به المجلة (يعود الف�سل في ذلك لمي�سائيل كروب، الذي ي�سرف منذ �سنوات طويلة على الإخراج الفني لفكر 

وفن ولزميليه اأمين المهتدي وفروخ معيني الم�سرفين على الطبعتين العربية والفار�سية).

وي�سكو بع�ص القراء اأحيانا، ممن يح�سلون على مقالة ما من »فكر وفن« عن طريق محرك البحث في 

الإنترنت، من اأنها (اأي المجلة) لي�ست محايدة اأو اأنها تتبنى اتجاها معينا. هذا التهام الذي يبنيه بع�ص القراء 

من خالل قراءة ن�ص ما دون و�سعه في �سياقه العام، يتجاهل اأن هيئة التحرير تتق�سد ن�سر مقالت اأخرى في 

العدد نف�سه تعالج ذات المو�سوع وبزوايا ووجهات نظر وروؤى متباينة. وحدها النظرة العامة على كامل مواد 

العدد اأو ملفه كفيلة باإعطاء القارئ �سورة اأولية عن مختلف جوانب المو�سوع الذي نود طرحه للنقا�ص، وهو 

ما ينطبق على العدد الحالي، العدد 1٠٠، من مجلة »فكر وفن« اأي�سا.

لقد خ�س�سنا هذا العدد لمرور مائة عام على الحرب العالمية الأولى وما تركته من تداعيات على عالمنا 

المعا�سر. ففي �سهر اآب/ اأغ�سط�ص من عام 1٩1٤ اندلعت الحرب العالمية الأولى التي ت�سببت في اإحداث 

تغييرات جوهرية في العالم وخ�سو�سا في منطقة ال�سرق الأو�سط. وما دفعنا اإلى تخ�سي�ص ملف هذا العدد 

لتاأثيرات هذه الحرب، لي�ص الحنين بالتاأكيد اإلى ما�ص عنيف قد ولى دون رجعة ودون التاأ�سف عليه، بل ما 

ت�سهده المنطقة العربية من اأحداث موؤلمة يعود جذور بع�سها لنتائج الحرب العالمية الأولى ومخلفاتها. وخير 

مثال على ذلك الأزمة ال�سورية والحرب التي ت�سهدها البالد منذ ما يقارب ثالثة اأعوام، وخ�سو�سا ما يقوم 

به النظام ال�سوري. فبدون العودة اإلى الحرب العالمية الأولى ونتائجها، وتحديدا فترة النتداب الفرن�سي على 

�سوريا، ل يمكن معرفة ما يجري تماما هناك، وهو يف�سره نجاتي �ألكان في مقاله في هذا العدد »فرق ت�سد، 

تاأ�سي�ص الدولة العلوية بعد الحرب العالمية الأولى«. كذلك ي�سعب ت�سور وجود المملكة العربية ال�سعودية، كما 

هي عليه اليوم، واإمارات الخليج بدون العودة اإلى الحرب العالمية الأولى وال�سيا�سة ال�ستعمارية الإنكليزية، 

وهو ما تعالجه الباحثة الألمانية المعروفة �أولريكه فر�يتاغ في مقالها في هذا العدد. كما ي�سرح لنا الكاتب 

الألماني من اأ�سل تركي ظافر �سينوجاك العالقة ال�سعبة بين تركيا الحديثة والإمبراطورية العثمانية التي 

انهارت في الحرب العالمية الأولى.

مخلفات الحرب العالمية الأولى وتاأثير الحقبة الكولونيالية في عالمنا المعا�سر نجدها اأي�سا في مقالت 

كل من �ستاني�سو�ف �ستر��سبورغر و �ألك�سندر فيّل و �أوفه �سنيده. كما تتطرق »فكر وفن« في هذا العدد اإلى 

ال�سراع في البلقان (حيث اندلعت الحرب الكونية الأولى) الذي ل تزال تداعياته م�ستمرة اإلى يومنا هذا 

اأخرى خارج  اأي�سا مو�سوعات  والدرو�ص التي يمكن ال�ستفادة منها في ال�سرق الأو�سط. العدد مائة ي�سم 

الملف الرئي�سي كمقالة نويد كرماني عن �سل�سلة الجرائم الغام�سة التي نفذتها مجموعة يمينية متطرفة 

ا�ستهدفت عددا من الأجانب في األمانيا معظمهم م�سلمون؛ الأمر نف�سه ينطبق على مقالة هانا روبيلين عن 

الجرافيتي في الثورة الم�سرية. 

واإذ ت�سع هيئة تحرير »فكر وفن« العدد 1٠٠ بين يدي قرائها فاإنها ت�سعى اإلى طرح ملف جديد للنقا�ص 

واإغنائه من خالل وجهات نظر مختلفة حول واحدة من اأهم فترات تاريخنا المعا�سر.

�الفتتاحية     �لعدد ١٠٠ ـ �أكثر من خم�سين عامًا



23

....................................................................................................................  

نجاتي األكان                         

فرق ت�سد  ٣٧

تاأ�سي�ص الدولة العلوية بعد الحرب العالمية الأولى  

 .....................................................................................................................
ظافر �سينوجاك                          

تاريخ وحكايات  ٤٣

من نهاية المبراطورية العثمانية اإلى الجمهورية التركية  

 .....................................................................................................................
عالم غرابوفات�ص                          

متى تختفي �آثار �لحرب �لعالمية �لأولى؟  ٤٧

الموت البطيء لغافريلو بران�سيب  

 .....................................................................................................................

....................................................................................................................  

اأندريا�ص فليت�ص                         

�لطرق �للتفافية للحد�ثة  ٥١

ابداع الحداثة عقب الحرب العالمية الأولى  

 .....................................................................................................................

  ...................................................................................................................
       �إ�ســــــاء�ت

 .....................................................................................................................  
�ستيفان فايدنر                          

تاريخ مجلة  ٥٤

»فكر وفن« تحتفل بعددها المائة  

 .....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

هانا روبيلين                         

بحبك يا بالدي!  ٥٨

تحولت »الربيع العربي« ـ الوطنية والجرافيتي  

  .....................................................................................................................
نويد كرماني                          

�ألمانيا و�إرهاب �ليمين  ٦٤

خطاب وطني  

 .....................................................................................................................

  ..................................................................................................................
       كـــتـب ــ م�سرح

.....................................................................................................................  
�سيمونه فالك                          

�لإمبريالية بم�ساندة �ل�سكك �لحديدية  ٧٣

قطار ال�سرق ال�سريع والحرب العالمية الأولى  

 .....................................................................................................................

.....................................................................................................................

هانا نويمان                          

�سك�سبير في كابول  ٧٦

حول محاولة لإخراج عمل م�سرحي  

................................................................................................................... 
اأحمد ح�سو                         

من „�لم�ساركة“ �إلى „حو�ر �لح�سار�ت“  ٧٩

»فكر وفن« العربية تطفىء �سمعتها المائة  

.....................................................................................................................

  ...................................................................................................................
�لنا�سر وهيئة �لتحرير  ٨0

.....................................................................................................................  

اأوفه �سنيده                          

�لطليعّيون و�لحرب  ٥

الفن الت�سكيلي ما بين الحربين العالميتين  

 .....................................................................................................................
األك�سندر فيّل                          

عكاز لمن ل حيلة له  ١١

اإ�ستراتيجية األمانيا »الإ�سالمية« بين 1٩1٤-1٩1٨  

 .....................................................................................................................
�ستاني�سواف �سترا�سبورغر                          

وهم �لتفوق �لح�ساري  ١٦

كيف تبدلت النزعة ال�ستعمارية مع الحرب العالمية الأولى  

 .....................................................................................................................
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�سون ماكميكين                         

حرب �لخالفة �لعثمانية  ٢٢

المحاولت المن�سية لال�ستيالء على ا�سطنبول  

.....................................................................................................................

 .................................................................................................................... 
�ستيفان فايدنر                         

في �ل�سرق �لبري  ٢٨

رحلة الأمريكي دون دو�ص با�سو�ص لل�سرق  

 .....................................................................................................................
اأولريكه فرايتاغ                          

�سبه  �لجزيرة �لعربية �أثناء �لحرب �لعالمية �لأولى  ٣٣

اأ�سواء على مرحلة التوحيد  

 .....................................................................................................................

1٩1٤-2٠1٤ مائة عام على الحرب العالمية الأولى |  المحتوياتمعهد غوته  |  فكر وفن، عدد 21٠٠

  ......................................................................................................................................................................................................................................................  
       ١٩١٤ ــــ ٢0١٤ مائة عام على �لحرب �لعالمية �لأولى

......................................................................................................................................................................................................................................................



٤٥

ونحن  الأولى.  العالمية  الحرب  مبا�سرًة  �سبقت  التي  الفترة  ازدهاره في  اأوج  يعي�ص  الطليعي  الفن  كان 

اليوم »الحداثة الكال�سيكية«. وقد برز فيها فّنانو مجموعة »الج�سر« و »الفار�ص  ن�سّمي هذه المرحلة 

الأزرق« في األمانيا، والم�ستقبلّيون في اإيطاليا والمجموعة التي اأطلقت على نف�سها ا�سم »العا�سفة« في 

انكلترا والتكعيبّيون في فرن�سا، اأما في رو�سيا فقد تمّثلت الحركة الطليعية في الفّنانين الذين تجّمعوا 

اأ�سماء مختلفة. ورغم اأن هذا الفن الجديد واجه  حول كا�سيمير ماليفيت�ص وناتاليا غونت�ساروفا تحت 

هجوماً م�ستمراً لدى خروجه اإلى النور اإّل اأن اأولئك الفّنانين ا�ستطاعوا اإثبات وجودهم واإنجاح حركتهم 

الفنية  الأعمال  جمع  ع�ساق  م�ساعدة  على  والح�سول  م�ستركة  معار�ص  اإقامة  في  التعاون  خالل  من 

والعاملين في تجارة الفن.

�لمرحلة �لكبرى قبل ١٩١٤  في تلك الفترة اقتحم الفّنانون اأر�ساً جديدة وخا�سة في مجال ا�ستخدام 

الأدوات الت�سكيلية الجديدة، والتي تتبّدى فائدتها الحقيقية عندما يكون هدف الفّنان هو الو�سول اإلى 

التجريد. وقد لجاأ الفّنانون اإلى التجريب لكي يكت�سفوا طرقاً جديدة في عر�ص كّل من مو�سوع العمل 

وال�سكل الذي يظهر به. وكانت النتيجة نوعاً من الجمع بين الواقعية والتجريد وبطريقة لم تحدث من 

قبل. كتب فا�سيلي كاندين�سكي، الذي كان يعي�ص في ميونيخ: „يا له من اإنجاز يمزج الطرافة بالدّقة بحيث 

اأن لدينا الآن هذا التنّوع الكبير في الأ�سوات الفنية. اإّنها بمجموعها ت�سنع 

�سيمفونية القرن الع�سرين“.

فــاإن  واحـــد،  بلد  �سمن  تاأ�ّس�ست  »الج�سر«  مجموعة  اأن  حين  وفــي 

كان  البداية، حيث  منذ  ب�سكل عالمي  انطلقت  الأزرق«  »الفار�ص  مجموعة 

من  اعتباراً  ونم�ساويون.  واإيطاليون  وفرن�سيون  رو�ص  اأع�سائها  �سمن  من 

وروبرت  بيكا�سو  وبابلو  بيافلين�سكي  مروراً  واأليك�سي،  كاندين�سكي  فا�سيلي 

ديلونيه وانتهاء باإرما بو�ّسي واأرنولد �سونبرغ الذي �سارك معهم كر�ّسام. وقد 

عر�ست جمعية الفنانين »كارو بوبه« في مو�سكو عام 1٩12 اأعمالً لفنانين 

ديلونيه  وللفرن�سّيين  الأزرق«  »الفار�ص  ومجموعة  »الج�سر«  مجموعة  من 

والبرت غليزيه وفرناند ليجيه وهنري ماتي�ص اأي�ساً. وقد ثّمن فرناند ليجيه 

عام 1٩1٤ »�سالون الم�ستقلّين« الباري�سي وا�سفاً اإياه باأنه „اأهم تظاهرة للفن العالمي الحالي“. وبينما 

كانت الدول تح�ّسر نف�سها ع�سكرياً ومعنوياً للحرب وت�سن الحروب الدعائية �سد بع�سها بما في ذلك 

من ت�سوير الآخر كعدّو ينبغي �سحقه، كان فّنانو تلك البلدان المتعادية يعاملون بع�سهم كاأ�سدقاء بنوع 

من الح�ّص الأممي. 

منعطف ١٩١٤  انهار كل �سيء مع اندلع الحرب العالمية الأولى عام  1٩1٤. فقد كان على الفنانين 

اأن يلتحقوا بالحرب اأو اأنهم اأرادوا ذلك باأنف�سهم وانتهت بذلك تلك العالقات الأممية. ويكفي الم�سير 

الذي اآلت اإليه مجموعة الفار�ص الأزرق ــ والتي كان ل�سان حالها �سحيفة »المناخ« ــ مثالً ي�سرح كل �سيء: 

فقد فّرق الموقف المختلف تجاه الحرب كاًل من فرانز مارك وكاندين�سكي وكاًل من مارك وباول كلي. 

كما كان على كل من كاندين�سكي وياولن�سكي وماريانه فون فيريفكين كرو�ص مغادرة الأرا�سي الألمانية 

باعتبارهم »اأعداء اأجانب« عندما بداأت الحرب. وبذلك تم حّل المجموعة عملياً واألغيت معار�سها الجّوالة 

�لطليعّيون و�لحرب
�لفن �لت�سكيلي ما بين �لحربين �لعالميتين

UWE SCHNEEDE    أوفه �سنيده�

I �سّكلت �لحرب �لعالمية �لأولى منعطفًا تاريخيا ومحّركًا للتغيير في 

كل �لمجالت بما فيها �لفن �لت�سكيلي. �إذ نادر� ما عرف �لتاريخ ذلك 

�لعدد �لكبير من �لمفاهيم و�لمد�ر�س �لفنية �لجديدة �لتي ن�ساأت في تلك 

�ل�سنو�ت �لقليلة. وكان موقف �لفنانين من �لحرب متناق�سًا، فبينما رّحب 

بها �لكثيرون في �لبد�ية غّير �آخرون ر�أيهم بعد فترة و�عتبروها �أمرً� ب�سعًا 

مخيفًا. لكّن �لجميع تاأّثرو� بها ب�سكل مبا�سر بال �سك.

٥ 1٩1٤-2٠1٤ مائة عام على الحرب العالمية الأولى  |  اأوفه �سنيده معهد غوته  |  فكر وفن، عدد ٤1٠٠
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الكثيرة. وقد كان ال�ساعر هوغو بال يخّطط لجعل كاندين�سكي يقّدم 

حلمه الكبير عن العمل الفني المتكامل لجمهور ميونيخ. لكن ذلك 

المخطط لم يعد وارداً طبعاً بعد ذلك كله. كما اأن الحرب جعلت من 

ال�سديق الحميم لأهل ميونيخ الفرن�سي روبير ديلونيه عدّواً ر�سمّياً. 

ولم يطل الأمر كثيراً حتى �سقط اأوغ�ست ماكه في اأيلول/ �سبتمبر 

1٩1٤ وفرانز مارك في اآذار/ مار�ص 1٩16 قتلى في الجبهة.

لم يكن الفنانون الذين يقاتلون في الجبهات فقط هم من ُعزلوا 

عن زمالئهم في المجال الفني وعن اأ�سدقائهم وجمهورهم، ولكن ذلك 

�سمل اأولئك الذين لم يلتحقوا بالحرب اأي�سا. ينقل لنا جوان غري�ص 

عن تاجر القطع الفنية دانييل ــ هنري كانفايلر، الذي كان عليه اأن 

يهرب من فرن�سا باعتباره األمانيا، قوله في 3٠ ت�سرين الأول/ اأكتوبر: 

„يكتب ماتي�ص من باري�ص...، اأن دوران في الجبهة و�سيغونزاك اأي�سا. 

كما اأن دو ل فري�سنايه الذي التحق بالحرب طوعا يرقد الآن جريحا 

في م�سفى ميداني احتياطي. فون براك الذي تهمني اأعماله اأكثر من 

اأخباره تماما.“ وهذه �سهادة كتبها دو�سامب  اآخر انقطعت  اأي فنان 

منزلً مهجوراً.  ت�سبه  „باري�ص  باري�ص:  نيويورك عن  عام 1٩1٥ من 

ُقتلوا.“  اأنهم  اأو  الجبهة  في  اإما  غائبون،  والأ�سدقاء  مطفاأة  الأنوار 

الطليعّيون يواجهون النهاية.

تجربة  جعلتنا  لقد  بها   و�لت�سّكك  للحرب  �لحما�س  مابين 

حربين عالميتين بما فيهما من هّزات واأهوال ل نفهم ذلك الحما�ص 

بين  ما  والكراهية  العداء  وتبادل  اأغ�سط�ص 1٩1٤  اآب/  في  للحرب 

المتحاربين وخا�سة بين الألمان والفرن�سيين وبين الألمان والإنكليز. 

وعندما يقراأ المرء ما كتبه المثّقفون والفّنانون من ر�سائل ومذّكرات 

تعود اإلى ذلك الزمان يخرج بانطباع باأنه لم يكن لديهم تقريباً ت�سّور 

التكنولوجية  للحرب  الجديد  ال�سكل  اأمــا  الحقيقية.  الحرب  عن 

الحرب  �سبقت  التي  الحرب  كانت  لقد  تماماً.  فقد جهلوه  الحديثة 

العالمية الأولى موغلة في القدم بالن�سبة اإليهم. وكانوا ياأملون بتغيير 

عميق يخلّ�سهم مما كان يُدعى »ماّدية« في تلك الأيام. ويقّربهم من 

غمو�ساً،  اأقل  لي�ست  تعابير  نف�سها  وهي  »الروحي«  اأو  »الإن�ساني« 

وهي تعني »ال�ساأن الثقافي« عموماً. كان يُنظر اإلى الحرب „مجازياً“ 

كحدث تجديدي ذي �سمة طبيعية، اأو ح�سب �سياغة موؤّرخ الفن بيتر 

الف�ساد  بوباء  م�ساب  مجتمع  من  المفّكر  لالإن�سان  „كتحرير  باريه: 

وفقد الح�سا�سية“. 

هذا الفهم للحرب كان هو الدافع الذي جعل فرانز مارك يرمي 

الأثير  تعبيره  كان  اآخــر.  فنان  اإليها  ي�سبقه  لم  بطريقة  فيها  نف�سه 

في هذا ال�سياق هو »التطهير«. „فمن اأجل التطهير تخا�ص الحروب 

القديم منافق  العالم  الفّنان، وبراأيه فاإن  الدماء“، كما يقول  وتُزهق 

وكاذب ومتظاهر ول اأخالقي ومتم�ّسك بال�سكلّيات وبذلك فهو الذي 

لكاندين�سكي،  الجبهة  من  مارك  كتب  وقد  بنف�سه.  فناءه  اختار  قد 

وكان في ذلك الوقت بقرب منطقة ِمت�ص، اأّنه يرى في الحرب „و�سيلة 

�سافية للو�سول اإلى اأهدافنا، رغم وح�سّيتها“ فهي „�ستطّهر اأوروبا“. 

ُمبدياً  واأكمل  لذلك“،  „�ستجّهزها  باإيجاز:  رد عليه  كاندين�سكي  لكن 

�سكوكه وعدم تفّهمه: „كنت اأعتقد اأن التح�سير لبناء م�ستقبل جديد 

اإن  اأخرى.  بطريقة  ولكن  عليه  �سيقام  الذي  المكان  تنظيف  يتطلّب 

الثمن الذي يُدفع لهذا التنظيف مخيف ومقّزز“. كان كاندين�سكي في 

ذلك الوقت يعي�ص منفّياً في �سوي�سرا. وكان قد كتب لمارك قبل ذلك 

التي  الحرب  حول  تقريباً  الواقعية  ت�سوراته  تو�ّسح  ر�سالة  ب�سنتين 

كان يدور حولها الحديث حينها. ومما جاء فيها: „يمكن لالحتمالت 

ومديدة  قــذرة  نتائج  اإلــى  تــوؤدي  وقد  نهاية  بال  تتطّور  اأن  الُمرعبة 

جبال  واإلى  بكاملها...  الأر�سية  الكرة  على  النتنة  ذيولها  �ست�سحب 

من الجثث“. اإذن فلدينا �سديقان حميمان لكل منهما ت�سور مختلف 

وموقف مناق�ص لموقف الآخر من الحرب. كما اأن �سديقاً اآخر هو 

باول كلي بداأ الآن ينظر اإلى مارك بعين النقد والريبة. يلفت انتباهه 

في هذا ال�سياق تعابير ال�سلوك والمظهر الع�سكري والبذلة الع�سكرية 

التي يرتديها مارك: „ذلك الزي والتقليد الملعون ي�ستحق الكراهية“.

دائماً  يكونا  لــم  �ساأنها  وتعظيم  بالحرب  الحتفاء  ذلــك  لكن 

مدفوعين بموقف وطني اأو قومي بل كانا تعبيراً عن الموقف المعادي 

اأو  رو�سيا  في  �سواء  الطليعيون  الفنانون  اتخذه  الذي  للبورجوازية 

اأن  الحرب  من  ينتظرون  كانوا  فقد  النم�سا.  اأو  اإيطاليا  اأو  األمانيا 

البورجوازية  دمغته  الــذي  العالم  وتتجاوز  القديمة  الأنظمة  تدّمر 

الثقافة التقليدية بطابعها الذي تجاوزه الزمن. لم يكن لديهم  ذات 

بديل  مثالي  لمجتمع  نماذج  اأو  ووا�سحة  ملمو�سة  م�ستركة  اأهــداف 

„لقد  التالية:  بالكلمات  ِبكمان  ماك�ص  عنها  يعّبر  معينة  رغبة  واإنما 

جعلتهم الثقافة الُمحبطة ال�سائدة هذه الأيام يبحثون عن اهتمام ما 

يوّجهون اإليه دوافعهم. وهذا يعني بكلمات اأخرى تركيز طموحاتهم 

مغزى  ذي  وا�سح  هدف  على  اأف�سل  عالم  اإلى  ونزوعهم  الغام�سة 

اأخالقي وعقالني“. 

ــعــاتــهــم مـــن الــحــرب  ــت تــوّق ــان ك

باإيراد  هنا  و�سنكتفي  تماماً.  مختلفة 

على  كمثال  متناق�سة  مواقف  ثالثة 

الألماني  الفنان  راأي  كان  فقد  ذلك: 

اإلى  نظرنا  اإذا  „اأّنه  كورينت  لوفي�ص 

وال�ساذجة  التكعيبية  المدر�سة  فن 

الأفريقية  البدائية  الفنون  تقلّد  التي 

ــ وهو يعني بهذا الفنانين الفرن�سيين 

فاإن   ،“ ــ  المنحى  هذا  ينحون  الذين 

اإعالن الحرب جاء كنوع من ال�ساعقة 

التي „�ستُظهر للعالم اأن الفن الألماني 

يحتل ذروة الفن العالمي.“ و „فلتختِف نزعة التقليد ــ ال�سالفية التي 

تمّيز الحقبة الفنّية الأخيرة لزماننا“.

لكن هذه الأ�سوات القومّية المتع�ّسبة كانت قليلة بين الفّنانين، 

با�ستثناء فّناني اإيطاليا. من جهة اأخرى كان ثمة من يخ�سى من اأن 

اأن  عليهم  ولذلك  واجبهم  من  يتهّربون  الذين  الجبناء  مع  يُح�سب 

يتطّوعوا باأنف�سهم للم�ساهمة في الحرب. عّبر عن هذا الموقف وبهذه 

واأو�سكار  ليمبروك  وفلهلم  بــارلخ  اإرن�ست  ال�سخيفة  �سبه  الطريقة 

�سلمر و واأو�سكار كوكو�سكا الذي قال „لأنه عاٌر اأبدي اأن يقعد المرء 

واأوتو  ِبكمان  ماك�ص  عنه  عّبر  فقد  الثالث  الموقف  اأما  بيته“.  في 

متطّرف  كنوع  نف�سها  الحرب  تجربة  يعي�سا  اأن  اأرادا  اللذان  ديك�ص 

وغير عادي من الحياة والواقع ليعك�ساها في الفّن.

اإرن�ست لودفيغ كير�سنر

»بورتريه �سخ�سي كجندي«، 1٩1٥

من معر�ص:

1914 – The Avant-Gardes at War

Kunst- und Ausstellungshalle 

der Bundesrepublik Deutschland

08.11.013–23.02.2014

© Allen Memorial Art Museum, 

Oberlin, Ohio

تناق�س ل حّل له  لقد كان التناق�ص الذاتي، اأي في موقف الفنان 

كالموقف  الثابتة  المواقف  من  الوقت  ذلك  في  �سيوعاً  اأكثر  نف�سه، 

القومي اأو التع�ّسب للوطن. فرغم اأن ماك�ص ِبكمان ذهب اإلى الجي�ص 

متطّوعاً، اإّل اأّنه لم يكن يريد اإطالق النار، ل على الرو�ص لأنه كان 

تعلّم  لأّنه  الفرن�سيين  على  ول  روحّياً،  �سديقاً  دو�ستويف�سكي  يعتبر 

ب�سرا�سة  الفرن�سيين  الجنود  قاتل  مارك  اأن  و�سحيح  الكثير.  منهم 

اأن „يبيد الثقافة الفرن�سية التي يقّدرها  لكّنه لم يكن يريد اإطالقاً 

كثيراً“. هذا الموقف المتناق�ص الذي كان �سائعاً بين الفّنانين والذي 

ل يمكن اأن ين�سجم مع الروح الإن�سانية كان ي�سمح بقتل الب�سر ولكّنه 

تُم�ّص.  ل  �سليمة  عموماً  »الروحي«  و  والفن  الثقافة  تبقى  اأن  يريد 

لقد وقع كل من كلي ومارك في حيرة تجاه الحرب �سد اأّمة يثّمنان 

عنها  عّبرا  الفّنانين  من  حميمون  اأ�سدقاء  اإليها  وينتمي  ثقافتها 

ال�سديق  �سقوط  بعد  كلي  كتب  فقد  نف�سها.  مع  متناق�سة  بطريقة 

اأوغ�ست ماكه،  فاإن  „من هنا  المعركة:  اأوغ�ست ماكه في  الم�سترك 

الفاجع  الرحيل  عن  مارك  كتب  كما  �سقط.“  قد  الفرن�سيين،  عدّو 

والمفاجئ لماكه: „�سقط بر�سا�سة عدّوة، بل اإن المرء ليوّد اأن يقول 

ر�سا�سة �سديقة، فقد كانت فرن�سية“. 

كان موقف الفّنانين الإيطاليين المنتمين اإلى التجاه الم�ستقبلي 

-futurist- بقيادة ف. ت. ماريِنّتي هو الأقرب اإلى الترحيب بالحرب 

الم�ستقبليين  بيان  كال  فقد  الأوروبّيين.  الطليعّيين  مواقف  بين  من 

والهجومية  العدوانية  اأ�سكال  لكل  المديح   1٩٠٩ عام  �سدر  الــذي 

اإّل  جمالية  ثمة  يعد  „لم  الخ:  والخطر...  وال�سجاعة  والديناميكية 
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للقتال“. ول �سك اأن اأحد اأ�سباب هذا الفي�ص البالغي هو محاولة 

ا�ستفزاز البورجوازية. لكّن هذه البيانات الوا�سحة بخ�سو�ص الحرب 

كان لها تاأثير مديد و�سيا�سي اأي�ساً. „اإننا نريد تمجيد الحرب، ذلك 

والفو�سوّية  والوطنية  الع�سكرية  والنزعة  للعالم،  الوحيد  التطهير 

�سبيلها  في  ي�سّحي  التي  الجميلة  الأفكار  وتلك  التدميري،  بفعلها 

الإن�سان بروحه واحتقار المراأة التقليدية“. انتهت النزعة الم�ستقبلّية 

التطهير  „الحرب،  بيانه  بالحرب. في  المبا�سر والحيوي  الفعل  اإلى 

اإيطاليا  „اإلى كل م�ستقبلّيي  مارينيّتي:  اأعلن  للعالم، 1٩1٥“  الوحيد 

من �سعراء ور�ّسامين ونّحاتين ومو�سيقّيين: اتركوا الق�سيدة والري�سة 

والإزميل والأورك�سترا. فلقد بداأت الرحلة الحمراء للعبقرية! ولي�ص 

المنحوتات  وتلك  المرعبة  المدافع  �سيمفونية  اإّل  الآن  بعد  يطربنا 

الكبيرة  الكتل  من  الملهمة  المدفعية  ت�سّكلها  التي  بجنون  الرائعة 

الحقيقي  الفّنان  المدفعية هي  اأ�سبحت  فقد  اأذن  اأعدائنا“.  لجنود 

الكامل وجبال الجثث اأ�سبحت منحوتات وتماثيل ت�ستحق الإعجاب. 

نقد �لحرب  لكننا ل ن�ستطيع التعميم باأن كل فناني 1٩1٤ كانوا 

متحم�ّسين للحرب واأفكارها. ففي فرن�سا عّبر اأندريه بريتون، الذي 

�سي�سبح الراأ�ص المفّكر لل�سريالية، في نف�ص اليوم الذي اأعلنت فيه 

األمانيا الحرب عن احتقاره „للحما�ص ال�سخيف للحرب“ و „للبيانات 

ال�سوفينية ذات النف�ص الطفولي“. اأما في هولندا فقد عّبر ثيو فان 

دو�سبورغ عن مخاوفه باأن توؤدي الحرب اإلى انت�سار العالم المنافق 

اإلى  اأقــرب  مخاوف  كانت  وقد  والنبيل.  المثّقف  العالم  على  القذر 

اأن الحرب �ستنتهي  بالعك�ص ترى  التي كانت  اآمال مارك  الواقع من 

بانت�سار الثقافة على النزعة الماّدية المبتذلة.

هناك فّنانون اأداروا للحرب ظهورهم وهاجروا اإلى الخارج، مثل 

روبير دولوني وفيلهلم ليمبروك وهانز اأرب اأو مار�سيل دو �سامب. وقد 

لحظ ماك�ص اإرن�ست: „لقد تلت اآب/اأغ�سط�ص 1٩1٤ موجة الحرب 

بحياته في  الت�سحية  على  م�ستعجل  الأ�سدقاء  من  اأحد  ل  القذرة. 

�سبيل اهلل والملك والوطن. اآرب هرب اإلى باري�ص (كمواطن اإلزا�سي) 

... “. ومن ذكريات فيلهلم ليمبروك الموؤّثرة ب�سكل خا�ص: „كنت في 

كولونيا لمدة عدة اأ�سابيع في نهاية تموز/ يوليو 1٩1٤ عندما بداأت 

الأجرا�ص القي�سرية الكبرى للكاتدرائية تُقرع منذرة باقتراب الحرب 

باأ�سرع ما ت�ستطيع. ل باأ�ص، اإنها الأجرا�ص القي�سرية للكاتدرائية على 

الأقل. ولكن الأمر لم يطل اإلى اأن نزلت �سرايا الجنود اإلى ال�سوارع في 

مار�سات ع�سكرية تغّطي خوذها باأوراق البلّوط الخ�سراء وتنهمر عليها 

اأو  ال�سبايا والن�ساء. وهم يهتفون عالياً  ال�سيف من جميالت  زهور 

يغّنون: „عال �سوت النداء..“ اأو „األمانيا، األمانيا فوق الجميع“... عند 

ذلك نظرت من �سرفة فندق �سغير اإلى ال�سارع م�سدوهاً، وكالم�سلول 

كنت اأرى كيف تتحّول اآلف من الروؤو�ص المتحّم�سة للحرب اإلى روؤو�ص 

قتيلة، نعم روؤو�ص مّيتة مك�ّسرة ذات اأفواه فاغرة وفي كل منها فتحتان 

�سوداوان بجانب الأنف الممّزق. نعم لقد راأيت ذلك“. 

موؤّيدي  معظم  يعد  لم   1٩1٥ عام  منت�سف  في  �لــو�قــع   �سدمة 

عام  قبل  بها  يفكّرون  كانوا  التي  نف�سها  بالطريقة  يفّكرون  الحرب 

من ذلك التاريخ. وال�سبب هو التغّير الكبير الذي اأحدثته الحرب في 

و�سعهم. فالكثير من الفنانين اأ�سيبوا بجراح خطيرة، كما اأن اآخرين 

انهاروا تماماً كحال ماك�ص ِبكمان واإرن�ست لودفيغ كير�سنر. كما ُقتل 

واألبرت فايزغيربر ومن  اأوغ�ست ماكه  من الجانب الألماني كل من 

الجانب الفرن�سي هنري غوديير ــ برز�سكا. لقد عاي�ص الجميع على 

والتي  المتوا�سلة  الع�سكرية  الإبــادة  اأعمال  تماماً  خلفها  اأو  الجبهة 

الفنانين  كل  ينطبق على  �سلمر  اأو�سكار  كتبه  وما  مكان.  كل  �سملت 

اآب/  في  للحرب  بنف�سه  تطّوع  الذي  الرجل  ذلك  اأعد  „لم  تقريباً: 

اأغ�سط�ص. ل ج�سدياً وبالتاأكيد لي�ص نف�سياً اأي�ساً.“ اأكمل هانز ر�ستر 

بعد ذلك: „كّنا خالل الحرب �سد الحرب“.

لنقل  يعملون  الفنانون  بــداأ  فقد  المراقبة  اإجـــراءات  كل  ورغــم 

عودتهم  وفور  ذلك  اأدركــوا  اأن  بمجرد  هائل  تدمير  من  عاي�سوه  ما 

وهذا  التجربة  اإي�سال هذه  وكان هدفهم  وور�ساتهم.  مرا�سمهم  اإلى 

من  �سل�سلة  عبر  العري�ص  الجمهور  اإلــى  للحرب  الم�ساد  الموقف 

ياِكل  فيلي  الألمان  الفنانين  من  كل  حال  هذا  كان  الفّنية.  الأعمال 

فران�ص  والبلجيكي  فالوتون  فيلك�ص  والفرن�سي  �سليفوغت،  وماك�ص 

ما�ساريل. كما اأن الفنانة الرو�سية ناتاليا غونت�ساروفا اأنتجت �سل�سلة 

اأعمال كهذه. اإذن فلم ينتظر الفنانون اإلى نهاية الحرب ليعلنوا عن 

تجربتهم  بعد  مبّكراً  ذلك  فعلوا  بل  فني،  ب�سكل  لها  الحاد  نقدهم 

الأولى فيها. وهذا ينطبق على كل البلدان.

كان اأولئك الفنانون الذين �سماهم باول كلي »ر�سامين بال ري�سة« 

ل�ستخدام  م�سطرين  خلفها  اأو  الجبهة  في  المتفّرقة  مواقعهم  في 

ذلك  رغم  ال�سريع.  للنقل  قابلة  �سغيرة  ولوحات  ب�سيطة  تكنيكات 

اأوتو ديك�ص: „تراكمت  بهذا العتاد الب�سيط. يقول  فقد عملوا كثيراً 

على  هنا  و�سنقت�سر  بها“.  اأذهب  اأين  اأعرف  اأعد  لم  حتى  اأعمالي 

بع�ص الأمثلة فقط: فقد عالج فرناند ليجيه وديك�ص حدث الحرب 

كّر�ص  بينما  اأ�سا�سي.  ب�سكل  رافقه  الذي  والدمار  والفريد  المرعب 

ِبكمان والرو�سي اأو�سيب زادكين اأعمالهم لمعاناة ال�سحايا. في حين 

بين  التقابل  �سيله  اإيغون  والنم�ساوي  مايدنر  لودفيغ  اأعمال  عك�ست 

الغرباء بطريقة مكّثفة. وكان مو�سوع عمل فيليك�ص فالوتون هو تاأثير 

ناحية  من  اأما  يباباً.  اأ�سبحت  التي  والأر�ــص  الطبيعة  على  الحرب 

التكنيك وطريقة العمل فقد تغّيرت بالمقارنة مع الفن المعتاد تحت 

تاأثير تجربة الحرب وب�سكل فردي تماماً. واأ�سبحت في الكثير من 

الحالت اأكثر توّجهاً اإلى الواقع .

اأولئك  لدى  مركزياً  موقعاً  الخا�سة  الهوية  �سوؤال  اكت�سب  وقد 

من  والمحرومين  م�ساعدة  اأية  بال  والمتروكين  المعزولين  الفنانين 

و�سعهم  وكان  الفنانين.  من  زمالئهم  مع  الخبرات  وتبادل  التوا�سل 

ويجعلهم  مكانّياً  يقّيدهم  كجنود 

الموت قريب منهم  باأن  يح�ّسون 

ويــحــرمــهــم مـــن جـــو الــمــر�ــســم 

الآمن. ينطبق ذلك ب�سكل خا�ص 

على الفنانين الألمان، واأقل على 

والفرن�سيين  الطليان  الفنانين 

واإن  اأنه وطنّيتهم  ُظّن  ما  ب�سبب 

و�سوح  هــو  الأهـــم  ال�سبب  كــان 

يبدو  الأمر  وثباته. كان  موقفهم 

اإيغون �سيله

بورتريه لزوجة الفنان، 1٩17، زيت

من معر�ص:

1914 – The Avant-Gardes at War

Kunst- und Ausstellungshalle der 

Bundesrepublik Deutschland

08.11.013–23.02.2014

© The Pierpont Morgan Library New York 

وكاأن الفنان قد فقد دفعة واحدة كل �سيء ثابت في حياته بما فيه 

كاأ�سخا�ص  اأنف�سهم  الفنانون  عر�ص  ما  جداً  وكثيراً  ومكانته.  دوره 

حائرين وفاقدين للتوّجه. نرى مثاًل لودفيغ كير�سنر ــ الذي لم يكن 

في الجبهة ــ في �سورة ذاتية له تعود اإلى عام 1٩1٥ في حالة رعب 

وذراعه اليمنى مبتورة. 

لقد فر�ست هّزات الحرب نف�سها على اللغة الفنية وتركت اآثارها 

في اأ�سلوب بع�ص الفنانين. واأثر ذلك بين الفنانين الألمان اأكثر و�سوحاً 

مما هو بين زمالئهم الفرن�سيين واليطاليين. اإذ فقد ماك�ص بكمان 

�سعوره القديم بالأمان و�سار يحاول عبر الر�سم بخطوط مرتجفة اأن 

يج�ّسد ذلك الواقع في لوحته. كما اخترع اأوتو ديك�ص لغة ت�سويرية 

متوّح�سة مطبوعة بتجربة الخراب التي عاي�سها. حتى باول كلي الذي 

لمع باأوراقه الملّونة خالل رحلته اإلى تون�ص انتقل اإلى الر�سم بالأبي�ص 

والأ�سود كطريقة لالإنذار بالخطر المحدق. لم يعد من الممكن التعبير 

عن الواقع بالو�سائل المعهودة، فهي تتطلّب طرقاً تجريبّية وو�سائل من 

نوع اآخر. وال�سبب هو، كما قال اإرن�ست بارلخ في ربيع 1٩1٥، „اأن 

معاي�سة التجربة ل تتم في العين ولكن في النف�ص“. 

 

نــحــو �لــجــذريــة �لــمــتــطــّرفــة  غير اأن اأمــراً 

مفاجئاً تماماً ما لبث اأن حّل بالفن خالل الحرب 

التجّذر،  باتجاه  �سيره  وهــو  ــى  الأولـ العالمية 

الفّنانين الذين �ُسّرحوا من  اأولئك  وخا�ّسة لدى 

العمل الع�سكري لأ�سباب �سحّية وعادوا ليعملوا 

في مرا�سمهم.

الفنانين  من  كثير  اآثر  الحرب  تاأثير  فتحت 

اأن يبداأوا بداية جديدة. طالب غرو�ص مثال كما 

مار�ص اأي�ساً بري�سته الحاّدة وبدون اأي اعتبارات 

كلي  اأمــا  والوح�سي“.  الموؤلم  „الو�سوح  ملّطفة 

فقد ان�سرف اإلى الفن التجريبي والعمل المفعم 

بال�ساعرية والألوان والتجريدي نوعاً ما. اأخيراً 

ل�سالح  التاريخي  فّنه  عن  بكمان  تخلّى  فقد 

بداية جريئة با�ستخدام اأكثر الو�سائل الت�سويرية 

ب�ساطة. 

وهكذا فيبدو اأن حالة الحرب المتطّرفة في 

بعد  حتى  الجميع،  منها  عانى  والتي  ق�ساوتها 

عودتهم اإلى مرا�سمهم وور�ساتهم، قد زادت من 

حّدة الإدراك والح�سا�سية للموقف والجراأة في 

التغيير والدّقة في الممار�سة الفّنية.

الحرب  اأثناء  ظهرت  فقد  ذلك  اإلــى  اأ�سف 

الــدادائــيــة  الــحــركــة  تــمــامــاً  مفاجئة  وبطريقة 

فمنذ  للفن.  كاماًل  تثويرا  اأراد  الذي  ببرنامجها 

زيورخ  مدينة  بداأت   1٩16 عام  فبراير  �سباط/ 

الفّنانون  ــان  ك اإذ  الــعــام.  الـــراأي  اهتمام  تثير 

اإلى  المحاربة  بلدانهم  من  هربوا  قد  وال�سعراء 

„كّر�سنا  اآرب:  هانز  كتب  المحايدة.  �سوي�سرا 

فظائع  من  وقرفاً  هربا  الجميلة  للفنون  اأنف�سنا 

كانت  فبينما   .1٩1٤ الأولــى  العالمية  الحرب 

المدافع تهدر في الف�ساء البعيد كّنا نحن نغّني 

ونر�سم ونل�سق لوحاتنا ونكتب ال�سعر بكل قوانا. 

لقد كنا نبحث عن فن وا�سح واأ�سلي يحاول اأن 

ي�سفي النا�ص من جنون الع�سر، وعن نظام جديد 

يوازن بين الجحيم والجنة.“ وقف هوؤلء الفنانون 

�سد كل �سيء: الحرب والبورجوازية واأخيراً �سد 

الفن البورجوازي اأي�ساً.
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كانوا يقّدمون عرو�سهم في Voltaire Cabaret ــ اأي نادي فولتير 

الكلمات  من  الخالية  والق�سائد  بالأقنعة  الرق�سات  ذلك  في  بما  ــ 

والق�سائد الرتجالية ومو�سيقى الألفاظ. لقد ُولد هذا العمل الكبير 

فّناً جديداً. وما لبثت الدادائية اأن ازدهرت في نيويورك وبر�سلونة 

وفي كولونيا بعد انتهاء الحرب وكذلك في برلين وباري�ص.

اأخيراً ففي زمان الحرب نف�سها اأي�ساً تم و�سع الت�ساميم الأولى 

ذلك من خالل  كان  التالية.  الع�سرين  القرن  فن  الكبرى لتجاهات 

وبييت  مو�سكو  في  تاتلين  وفالديمير  ماليفيت�ص  كا�سيمير  اأعمال 

موندريان في هولندا ومار�سيل دو�سامب في نيويورك وبابلو بيكا�سو 

في باري�ص وجيورجيو دي كيريكو في فيرارا.

عام  نيويورك  اإلى  الحرب  من  قد هرب  دو�سامب  مار�سيل  كان 

الحرب.  تجاه  محايدة  مازالت  المتحدة  الــوليــات  وكانت   ،1٩1٥

الكبير«  الزجاجي  »الإنــاء  الفني  عمله  بتنفيذ  الفنان  بــداأ  وهناك 

بعنوان: »العرو�ص تتعّرى على يد فتاها، حّتى!«. وكان هذا العمل هو 

بداية واأ�سا�ص ما �سّمي »فن الفكرة الموّجهة«.

الغربي  الفن  عالم  عن  انعزل  قد  المرء  كان  حيث  رو�سيا  وفي 

الخال�ص.  التجريد  اإلى  الو�سول  ماليفيت�ص في عام 1٩1٥  ا�ستطاع 

المادية  ال�سورة  فنيا جديدا هو  نوعاً  تاتلين  اأ�ّس�ص فالديمير  بينما 

الخال�سة. 

الحركة  تاريخ  في  اإطالقاً  المتوّقعة  غير  التحولت  من  واحــدة 

الطليعية هي ذلك التحّول المفاجئ لبيكا�سو بابتعاده عن التكعيبية 

التي كانت قد جعلته تج�سيداً للفّنان الحديث بالأ�سل. وكانت „اأولغا 

هي  الطبيعية  بنزعتها  المده�سة  اللوحة  تلك   (1٩17) الكنبة“  في 

الجديدة في  الواقعية  التيارات  اأمام  الطريق  فتح  توّجه جديد  قمة 

ع�سرينات القرن الما�سي في ايطاليا واألمانيا وفرن�سا.

في الوقت نف�سه كان هناك من يواجه ال�سورة المثالية للعالم التي 

يعاد ر�سمها وكاأن كل �سيء فيه مازال �سليماً. ومقابل هذه ال�سورة ر�سم 

الفنانون �سورة جديدة لعالم ممّزق وغارق في الخرافة. فعندما اأقام 

كل من جورجيو دي كيريكو وكارلو كاّرا في ني�سان/ اأبريل 1٩17 في 

اإحدى الم�سحات العقلية الع�سكرية في فيرارا والتي طلبا النقل اإليها 

للر�سم. وقد  الوقت والإمكانية  الجبهة وجدا  الخدمة في  من  تهّرباً 

اأنتج دي كيريكو في فيرارا في تلك ال�سنة بع�ص اأعماله الكبرى التي 

اأدخل فيها التباين والختالف اإلى الوحدة الت�سويرية للوحة بطريقة 

ملغزة. وهو ما اأ�سبح مر�سداً ل�سورياليي الع�سرينات قبل غيرهم.

العالمية تبعثرت تماماً في عام  اأن مجموعة الطليعّيين  �سحيح 

ب�سبب  جديدة  فّنية  عوالم  خلق  ا�ستطاعوا  اأفــرادهــا  لكّن   ،1٩1٤

منها.  عانوا  التي  المتعددة  المعاناة  واأ�سكال  الوجودية  ال�سدمات 

وقد ن�ساأت تلك العوالم الفنية الت�سويرية لأ�سباب مختلفة ولأهداف 

متباينة: �سد الحرب اأو بالرغم من الحرب اأو ب�سبب الحرب اأو تحت 

�سغط الحرب نف�سها. 

 �أوفه م. �سنيده  موؤرخ فن، عمل مديرا ل�سالة هامبورغ الفنية بين عامي 1٩٩1 

الفن  �سالة  في  الحرب«  في  الطليعّيون  ــ   1٩1٤« معر�ص  منظم   .2٠٠6 و 

التحادية في بون في الفترة ما بين 2٠13/11/٨ و 2/23/2٠1٤.

ترجمة: ح�سين �ساوي�ص

I حاولت �ألمانيا في �لحرب �لعالمية �لأولى �أن ت�سعل 

�لأو�ساع في �ل�سرق �لأدنى. ولم تختلف �لآر�ء حول وجه من 

وجوه �لحرب �لكبرى كما �ختلفت حول �إ�ستر�تيجية

�لتثوير هذه. وهو ما يدفعنا للت�ساوؤل ما �إذ� كان باإمكاننا �أن 

نو��سل �لتم�سك بالتاأويل �لموروث، �لذي يرى �أن �لأمر يتعلق في 

هذه �لإ�ستر�تيجية بعملية غير مدرو�سة، جاءت تعبير� عن

جنون �لإمبريالية �لألمانية؟ 

    

عكاز لمن ال حيلة له

�إ�ستر�تيجية �ألمانيا »�لإ�سالمية« بين ١٩١٤ - ١٩١٨

ALEXANDER WILL    ألك�سندر فيّل�

�سربت الحرب الكبرى في البداية كل الثوابت ال�سيا�سية والع�سكرية 

ال�سابقة عليها بعر�ص الحائط. ففي الثاني من اآب/ اأغ�سط�ص 1٩1٤، 

وّقعت األمانيا والإمبراطورية العثمانية على معاهدة تحالف ع�سكري، 

في حين اأنه اأ�سابيع قليلة قبل التوقيع، لم يكن ذلك بالأمر الممكن. 

اأن  من  تتخوفان  كانتا  الألمانيتين  والخارجية  الحرب  اأركــان  فهيئة 

األمانيا،  اإلى عبء على  العثمانية  الإمبراطورية  التحالف مع  يتحول 

واأن يعمق من ال�سراع مع بريطانيا ب�سكل ل يمكن التحكم فيه. لقد 

مع  جيدة  عالقات  اإقامة  اإلــى   1٩1٤ و   1٨17 بين  ما  برلين  �سعت 

الباب العالي، لكنها تجّنبت دائما، وفي نجاح، التوقيع على اتفاقيات 

ملزمة. لكن اندلع الحرب دفعها اإلى تغيير اإ�ستراتيجيتها: فاألمانيا 

اإلى حلفاء، ولم  احتاجت في حربها �سد فرن�سا وبريطانيا ورو�سيا 

يكن اأمامها من خيار اآخر �سوى الإمبراطورية العثمانية. وكان هذا 

التحالف الألماني ـ العثماني تعبيرا عن ال�سعف الألماني ولي�ص عن 

المبريالية الألمانية.

ــاإن الــو�ــســع  ــ ــذا الــحــلــيــف الــجــديــد ف ــم هـ ــوقـــف �ـــســـعـــف  ورغــ مـ

ـ  النم�ساوية  الإمبراطورية  وحليفتها  لألمانيا  الجيواإ�ستراتيجي 

في  يكن  لم  اأوروبــا  جنوب  ففي  اله�سا�سة.  غاية  في  كان  الهنغارية 

وبلغاريا.  رومانيا  المحايدة  الدول  التاأكد من موقف  البداية ممكنا 

ويراقبون  البحار  على  ي�سيطرون  والفرن�سيون  البريطانيون  وكان 

قوية  فيالق  م�سر  فــي  تــرابــط  وكــانــت  ال�سغرى.  اآ�سيا  �سواحل 

للبريطانيين، بل اإن بريطانيا تمكنت من اأن تقيم في هذا البلد نظاما 

الحرب،  العثمانية  الإمبراطورية  اإعالن  وبعيد  �سارما.  ا�ستعماريا 

وعبر  الفار�سي  الخليج  من  الهندية  ـ  البريطانية  القوات  تدفق  بداأ 

نهري دجلة والفرات. ورغم اأن الحدود بين الإمبراطورية العثمانية 

تراقبان هذا  كانتا  وبريطانيا  رو�سيا  اأن  اإل  مفتوحة،  كانت  وفار�ص 

بين  �ساخنة  القوقاز حروب  في  واندلعت  وع�سكريا.  �سيا�سيا  البلد 

الأتراك والرو�ص ولم تكن الإمبراطورية العثمانية م�ستعدة لمثل هذا 

مرحلة  في  يوجد  كان  والجي�ص  اأنهكتها  البلقان  فحروب  ال�سراع. 

اإعادة هيكلة. ولم تتوفر الإمبراطورية على �سناعة لإنتاج الأ�سلحة 

والذخيرة، فقد كانت مرتبطة كليا بال�ستيراد. وكانت جيو�سها تقاتل 

اأمل  اأقــوى.  خ�سوم  و�سد  �سيئة  ظروف  وفي  متعددة  جبهات  على 

الباب العالي ب�سمود قواته حتى ت�سبح األمانيا في و�سع ي�سمح لها 

بتحقيق انت�سار على القوى الغربية، مما كان �سيمّكن الإمبراطورية 

العثمانية من الجلو�ص في محادثات ال�سالم بجهة القوى المنت�سرة. 

لقد كان الو�سع ال�ستراتيجي لألمانيا وحلفاءها في ال�سرق �سعيفا. 

لكنه قدم مع ذلك فر�سا جديدة: فانطالقا من الأرا�سي العثمانية 

كان يمكن الو�سول ب�سهولة اإلى مناطق النفوذ الرو�سية والبريطانية 

في بالد فار�ص كما اأن الهجوم على م�سر كان ممكنا نظريا. وكان 

من �ساأن تحقق الأمرين اأن يقطع الت�سالت بين بريطانيا والهند، 

لكن األمانيا وحلفاءها لم تتوفر لهم الو�سائل الع�سكرية للهجوم. اأما 

الجي�ص العثماني فكان �سعيفا. ولم يكن واردا اأن يتم اإر�سال اأعداد 

يتاأثر  ل  حتى  ال�سرق،  اإلى  وحلفاءها  الألمانية  الجيو�ص  من  كبيرة 

اأخرى من  العثور على طرق  اأوروبا. ولهذا توجب  و�سعها �سلبا في 

الآن  وفي  العثمانية  لالإمبراطورية  الع�سكري  الو�سع  تح�سين  اأجل 

نف�سه اإ�سعاف القوة الع�سكرية لبريطانيا في ال�سرق، وهو فعال ما 

تم القيام به. 

ــراك والألــمــان  ــ �لــجــهــاد عــلــى �لــطــريــقــة �لألــمــانــيــة  تبنى الأت

عنها  التعبير  يمكن  والتي  القديمة  الحروب  عرفتها  اإ�ستراتيجية 

اإ�ستراتيجية  تمحورت  اإذ  �سديقي“.  „عدو عدوي،  القائلة:  بالجملة 

األمانيا وتركيا في التالعب بالتناق�سات الدينية والإثنية وال�سيا�سية 

فيها،  ثــورات  خلق  بهدف  المعادية  للقوى  الخا�سعة  المناطق  في 

هذه  تنح�سر  ولم  اأول.  ورو�سيا  بريطانيا  موقف  اإ�سعاف  اأجل  من 

الإمبراطورية  عمالء  حاول  فقد  الأدنــى.  ال�سرق  في  الإ�ستراتيجية 

النم�ساويةـ  الهنغارية تاأليب اليهود للقيام بثورة �سد رو�سيا في الق�سم 

الألمانية  المخابرات  دعمت  ايرلندا  وفي  لها.  الخا�سع  البولندي 

ال�سرق  وفي  الرو�ص.  ال�سيوعيين  رو�سيا  وفي  الكاثوليك  المتمردين 
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الأدنى �ساهم الألمان والنم�ساويون والأتراك في »الجهاد 

الإ�سالمي« �سد بريطانيا وحلفائها. وقد بدا الأمر مب�سرا 

بريطانيا  �سد  الدينية  القاعدة  تعبئة  جهة  من  بالنجاح 

في  وحلفاءها  األمانيا  حــرب  �سرعنة  اأخــرى  جهة  ومــن 

المنطقة عبر اإعالن ال�سلطان العثماني خليفة للم�سلمين 

النظر عن  بغ�ص  الم�سلمين،  وحدة  اإلى  والدعوة  قاطبة 

فون  ماك�ص  الألماني  الــبــارون  لّخ�ص  وقــد  قومياتهم. 

بعنوان:  مذكرة  في  الإ�سالمية  الوحدة  خطط  اأوبنهايم 

بعث  لأعدائنا“  الخا�سعة  الإ�سالمية  المناطق  „تثوير 

بها في اأكتوبر 1٩1٤ اإلى الحكومة الألمانية. ومن اأجل 

لأركان  تاأ�سي�ص هيئة  تم  المنطقة،  العمليات في  تن�سيق 

الألمانية.  الخارجية  مع  وثيقا  تعاونا  تعاونت  الحرب، 

ال�ستعالمات  مكتب  رئي�ص  من�سب  اأوبنهايم  و�سغل 

الخا�ص بال�سرق، الذي هدف اإلى دعم بروبغندا ال�سلطان 

الأدنى.  ال�سرق  في  المتمردة  الحركات  ودعم  العثماني 

دفعت  اأوبنهايم  كتابات  اإلى  اإ�سافة  الموؤ�س�سات  اإن هذه 

على  „جهاد  عن  الحديث  اإلــى  الما�سي  في  الموؤرخين 

الطريقة الألمانية“، اأي عن حركات ثورية زرعتها األمانيا 

في المنطقة لخدمة اأهدافها المبريالية. لكن الواقع كان 

مختلفا عن ذلك. ففي البداية ن�سطت المكاتب الألمانية 

الحلفاء  مع  تــام  اتفاق  في  ـ  الخالفات  بع�ص  ورغــم  ـ 

العثمانيين. وتم تن�سيق وتخطيط الأن�سطة العثمانية من 

للحركة  المركزي  والمكتب  با�سا  اإنفير  طرف مخابرات 

اأن  كما  الحربية.  لـــوزارة  تابعا  كــان  الــذي  الإ�سالمية، 

جدول  على  مطروحة  كانت  الإ�سالمية  الوحدة  خارطة 

فمنذ  الأولـــى.  العالمية  الحرب  اندلعت  لّما  الأعــمــال 

عام 1٩٠٠، وبعد خ�سارة مناطق وا�سعة في اأوروبا ذات 

الإ�سالمية جزءا  الوحدة  اأفكار  اأغلبية م�سيحية، �سكلت 

اأ�سا�سيا من الإيديولوجية التي كانت تقوم عليها ال�سيا�سة 

العثمانية. فقد كانت الت�سورات عن الوحدة الإ�سالمية 

�سد  المقاومة  لقوى  اإيديولوجي  دعم  لتقديم  منا�سبة 

تتبع  ويمكن  ليبيا.  الحال في  الم�سيحية كما هو  القوى 

في  الإ�سالمية  الوحدة  لإيديولوجية  القوي  التاأثير  اآثار 

ال�سيا�سة العثمانية حتى فترة حكم ال�سلطان عبد الحميد 

كخليفة  دوره  حيوية  فــي  ال�سلطان  ــد  اأك فقد  الثاني. 

تحت  يقعون  ل  كانوا  واإن  حتى  م�سلم،  مليون  لثالثمائة 

�سلطته. ولذلك فلم يكن البتة رجال البروبغندا الألمان 

بل  المنطقة.  اإلى  الإ�سالمية  الوحدة  فكرة  �سدروا  من 

المنطقة،  في  حا�سرة  كانت  التي  الفكرة،  تلك  ا�ستغلوا 

لأهدافهم.

خارج  النم�ساوية  ـ  الألمانية  للبروبغندا  كان  عمليات  

وم�سر  اإيــــران  فــي  واحـــد  هـــدف  العثمانية  الــحــدود 

وحمل  الثورة  نار  اإ�سعال  على  العمل  وهو  واأفغان�ستان 

اأو  �سفهم  ــى  اإل الــحــرب  فــي  الــدخــول  على  الحكومات 

القيام  �ساأنه  من  جديد  بنظام  وتعوي�سها  بها  الإطاحة 

بهذه المهمة. ومبا�سرة بعد دخول الإمبراطورية العثمانية 

في الحرب، اأر�سلت بعثات اإلى الدول المجاورة، هدفت 

اإلى ن�سر البروبغندا العثمانية والتخطيط لإ�سعال ثورات 

فيها. واأكبر مثال على ذلك ما حدث في اإيران. فقد كان 

هذا البلد مق�سما اإلى منطقتي نفوذ رو�سية وبريطانية، 

في  منح�سرة  ظلت  فقد  المركزية  الحكومة  �سلطة  اأما 

فقد  الوحيدة  المحلية  ال�سلطة  اأمــا  طهران.  العا�سمة 

�سويديون  �سباط  يقودها  درك  قوات  على  تعتمد  كانت 

ويبلغ تعدادها خم�سة اآلف رجل. وقد لعبت القبائل التي 

اأ�سا�سيا  دورا  الذاتي  ال�ستقالل  من  بق�سم  تتمتع  كانت 

في ال�سيا�سية الإيرانية. اأما العمالء الألمان الذين كانت 

تقودهم الخارجية الألمانية فقد ت�سللوا منذ بداية العام 

اإيران. وقد تمكنوا من ك�سب ق�سم كبير من  اإلى   1٩1٥

الوجهاء وزعماء القبائل اإلى �سفهم. وقد تكللت جهودهم 

بالنجاح لأنهم جمعوا بين ا�ستخدام الر�سوة والبروبغندا 

جعل  نجاحا  العملية  حققت  وقد  والقومية.  الإ�سالمية 

ت�سرين  منذ  وحلفائهم  الألمان  في  يــرون  البريطانيين 

الأول/ اأكتوبر 1٩1٥ »�سادة لطهران«. لكن ف�سل النقالب 

الذي اأعّد له ب�سكل ارتجالي �سهورا بعد ذلك اأتى على 

النجاحات التي حققها التدخل الألماني ـ العثماني. وبدا 

للوهلة الأولى كما لو اأن كل المحاولت التثويرية لألمانيا 

والتزمت  م�سر  في  ثــورة  تحدث  فلم  ف�سلت،  وحلفائها 

الأو�ساع  لكن  هادئا،  ال�سودان  وظل  الحياد  اأفغان�ستان 

كانت معقدة. 

تاأويل  وبعد الحرب انتقد العديد من الألمان م�ساريع 

التثوير بقوة. اأوطو ليمان فون �ساندر�ص الذي تزعم المهمة 

الع�سكرية الألمانية في تركيا اعتبر تلك الخطط „كبيرة 

اأما  وا�سحة“  غير  ولكنها 

ووزيــر  الألــمــانــي  ال�سفير 

الـــدولـــة لحــقــا ريــ�ــســارد 

فون كيلمان فقد كتب في 

البعثات  “هذه  مذكراته: 

ــرى.  ــب كـــانـــت مــ�ــســيــبــة ك

ففي اأذهـــان الألــمــان ظل 

بالكثير  محتفظا  ال�سرق 

ــف ليلة  مــمــا جـــاء فــي األـ

بريفر،  كورت  اأما  وليلة“. 

تلك  انتقد  فقد  التثويرية،  الإ�ستراتيجية  قيادات  اأحد 

البعثات باعتبارها كانت تقوم على اأوهام. لكن الأبحاث 

المعا�سرة اأظهرت باأن الهزيمة اأرغمت الكثير من الألمان 

على النظر اإلى اأن�سطتهم بين 1٩1٤ و 1٩1٨ بخليط من 

الحقد على الذات والحّط من اأهمية النجاحات التي تم 

هذا  حول  العلمية  الدرا�سات  اعتمدت  ولقد  تحقيقها. 

باول كليه

نجوم فوق بيوت �سريرة، 1٩16
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على  وعملت  التاأويالت  على هذه  منذ 1٩6٠  المو�سوع 

الموؤرخ  قدمه  الذي  العمل  ويعتبر  اإيديولوجيا.  تو�سيعها 

فريت�ص في�سر في هذا ال�سياق الأكثر تاأثيرا. فانطالقا من 

عمله وعمل اأتباعه ثم ا�ستنتاج فكرتين مثيرتين للجدل، 

اأول: باأن اإ�ستراتيجية التثوير كانت فا�سلة تماما، وثانيا: 

اأنها كانت جزءا من خطة امبريالية األمانية لل�سيطرة على 

العالم، عرفت بدايتها مع رحلة القي�سر فيلهلم الثاني اإلى 

الدفاع عن هذه  اأنه ل يمكن  ال�سرق عام 1٨٩٨. ورغم 

الفكرة اإل اأنه كان لها تاأثير كبير حتى نهاية القرن.

األمانيا  بو�سع  التذكير  اأول  يتوجب  ــاأويـــل   تـ ــادة  ــ �إعـ

ن�سطت هناك  األمانيا  اإن  الأدنى.  ال�سرق  وحلفاءها في 

ال�سرقية  ال�سيا�سة  ورجال  �سعيف  موقف  من  انطالقا 

لألمانيا كانوا يدركون ذلك. فلم تكن البالد بقادرة على 

التثوير  عمليات  ومثلت  المبريالية.  م�ساريعها  تحقيق 

و�سيلة للتعوي�ص عن هذا ال�سعف. كما اأن محاولة خلق 

البتة فكرة  ـ لم يكن  ـ وكما ذكرنا �سابقا  اإ�سالمية  ثورة 

في�سر.  يزعم  كما  العثمانيين  ل�ستغالل  هدفت  األمانية 

وقد ا�ستغلت األمانيا رفقة حليفها العثماني اإيديولوجية 

كانت قائمة و�سبق ا�ستعمالها. وفي النهاية خطط لهذه 

الهجوم  في  ع�سكرية  م�ساعدات  مجرد  لتكون  الثورات 

على بريطانيا ورو�سيا. فلم يكن الهدف تعوي�ص ال�سيطرة 

البريطانية والرو�سية ب�سيطرة األمانية. ويتوجب في هذا 

التام  بالف�سل  تقول  التي  الفكرة  مراجعة  اأي�سا  ال�سياق 
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على  فنظرة  العثمانية.  ـ  الألمانية  التثوير  لمحاولت 

النموذج الإيراني توؤكد ذلك بو�سوح. ومن المده�ص في 

المبريالية  الأطروحة  عن  المنافحين  اأن  ال�سياق  هذا 

المتعلقة  والرو�سية  البريطانية  الروؤية  اإلى  يلتفتوا  لم 

بخطط تثوير ال�سرق. فالمراجع البريطانية تتحدث مثال 

عن نجاح و�سيك للعمالء الألمان. ففي اأيلول/ �سبتمبر 

حدوث  الهند  في  البريطاني  الملك  نائب  توقع   1٩1٥

اأ�سابيع. وهو  ثورة واإعالن الحرب على بريطانيا خالل 

ما دفع بريطانيا اإلى اتخاذ اإجراءات كبيرة. وتمكن مائة 

اإرغام  الألمان ما بين 1٩1٥ و 1٩1٨ على  من العمالء 

ع�سرة اآلف من الجنود البريطانيين والرو�ص على البقاء 

في  الم�ساركة  من  القوات  هذه  تتمكن  فلم  الهند.  في 

الألمانية  العمليات  اأن  كما  اأوروبا.  في  القائمة  الحرب 

والعثمانية اأرغمت بريطانيا على اإنفاق اأموال طائلة في 

الحكومة  نفقات  فيه  تبلغ  لم  الذي  الوقت  ففي  اإيــران. 

الألمانية في هذا البلد بين عام 1٩1٤ و 1٩1٨ اأكثر من 

ثمانية واأربعين مليون مارك ذهبي، اأنفقت بريطانيا في 

اأكثر من ثالثين مليون جنيه ذهبي،  عام  1٩1٨ وحده 

وهو ما يعادل ثالثمائة و�ستين مليون مارك ذهبي، من 

الألمان.  خلفها  يقف  التي  التمرد  محاولت  وقف  اأجل 

في  كبير  تاأثير  لها  كان  الإ�سالمية  الثورات  هذه  لكن 

من  البريطانية  الحكومة  تخوفت  فقد  اأخــرى.  مناطق 

لألمانيا  الإ�سالمية  للبروبغندا  �سدى  هناك  يكون  اأن 

فمنذ  القوية.  الم�سلمة  باأقليتها  الهند  في  وحلفائها 

موؤتمرا  باري�ص  �سهدت   1٩1٤ دي�سمبر  الأول/  كانون 

البروبغندا  مواجهة  �سبل  لمناق�سة  بريطانيا  ـ  فرن�سيا 

الإ�سالمية. وقد خطت بريطانيا خطوة اأخرى في العام 

المدنية في مكتب  والموؤ�س�سات  الجي�ص  اإذ قام   ،1٩16

وكان  الإ�سالمية.  الطموحات  بمواجهة  بالقاهرة  العرب 

مكتب العرب م�سهورا لأنه بداخله تمت درا�سة ومراقبة 

اأن  المعروف  غير  من  لكن  العربية.  بالثورة  �سمي  ما 

 1٩16 عــام  الوجود  اإلــى  خرجت  التي  الموؤ�س�سة  هــذه 

كان  واإنــمــا  عربية  ــورة  ث تحقيق  منها  الــهــدف  يكن  لــم 

ما  اإن  الإ�سالمية.  التهديدات  مواجهة  الوقت  ذلك  في 

الأمر  واقــع  في  تمثل  لم  والتي  العربية،  بالثورة  �سمي 

عن  عبارة  كانت  لها،  ع�سكري  تاأثير  ل  هجمات  �سوى 

مكة  �سريف  رفع  ولما  للعثمانيين.  مناه�سة  بروبغندا 

العرب  الأ�سا�سي مكتب  الدور  كان  ال�سالح،  عام 1٩16 

في القاهرة و�سع اإ�ستراتيجية للتوا�سل. وتمثلت الفكرة 

العثماني  ال�سلطان  عن  ال�سرعية  نــزع  في  الأ�سا�سية 

المقد�سة«.  »الحرب  اإلــى  ودعوته  للم�سلمين  كخليفة 

وكانت المن�سورات التي وزعت في �سمال اإفريقيا والهند 

قد  العرب  الم�سلمون  كان  اإذا  تقول:  وال�سودان  وم�سر 

حملوا ال�سالح �سد ال�سلطان العثماني، فكيف يمكنه اأن 

يتحدث با�سم كل الم�سلمين ويعلن الحرب على الحلفاء؟ 

لكن تاأثير هذه البروبغندا ظل محدودا. فمن م�سر كتب 

لندن:  اإلى  مثال  ماكماهون  هنري  البريطاني  المفو�ص 

يد  وكاأداة في  الخليفة  اإلى ح�سين كمتمرد على  „ينظر 

البريطانيين“.

األمانيا وحلفاءها في  انهزام  ومع  �لبروبغند�   نتائج 

لكن  جميعها.  التثوير  محاولت  توقفت   1٩1٨ العام  

التطورات الالحقة اأظهرت باأن تلك المحاولت كان لها 

تاأثير حتى بعد نهاية الحرب. ففي م�سر منعت بريطانيا 

معار�سة  كل   1٩1٨ و   1٩1٤ العام  بين  ال�سالح  بقوة 

�سيا�سية. ومن اأجل الإجهاز التام على بروبغندا الوحدة 

ال�سلطات  بالعثمانيين مار�ست  ارتبطت  التي  الإ�سالمية 

البريطانية اإجراءات الرقابة على البريد والأخبار. كما 

في  المتواجدين  والنم�ساويين  الألمان  كل  بطرد  قامت 

القطاع  من  كما طردت  �سجنهم،  على  اأقدمت  اأو  البلد 

البلدين.  المنحدرين من هذين  الموظفين  كل  العمومي 

الثاني/ نوفمبر  واأعلن قانون الحرب منذ �سهر ت�سرين 

1٩1٤. كما تم ترحيل مئات من المعار�سين ال�سيا�سيين 

الم�سريين، وقد قادت هذه الإجراءات القمعية اإلى ثورة 

في م�سر عام 1٩1٩، لكن الثورة جاءت متاأخرة بالن�سبة 

المنطقة.  في  لأن�سطتهم  نتيجة  كانت  لكنها  لالألمان، 

ونتيجة لهذه الثورة تمكنت م�سر عام 1٩22 من الح�سول 

اأما بريطانيا فا�سطرت لكي تودع  على �سيادة مو�سعة. 

وكــان  الأدنـــى.  ال�سرق  على  كاملة  ب�سيطرة  خططها 

الألمانية  فالبعثة  اأفغان�ستان.  في  بذلك  �سبيها  الو�سع 

نيدرماير،  فــون  اأو�سكار  بقيادة  اأفغان�ستان  اأمير  اإلــى 

هدفت اإلى ت�سجيعه على مهاجمة الهند في اأحد اأ�سهر 

للخبر  كــان  لقد  الــحــرب.  خــالل  الألمانية  العمليات 

مكتب  فــي  القنبلة  وقـــع 

ــة الــبــريــطــانــي  ــخــارجــي ال

نجاح  خبر   ،1٩1٥ عــام 

الو�سول  في  األمانية  بعثة 

وف�سل  اأفــغــانــ�ــســتــان  ــى  اإلـ

البريطانية  الــجــهــود  كــل 

والرو�سية في اعترا�سها. 

لـــقـــد تـــحـــدث الــعــمــالء 

اأجــواء  عــن  البريطانيون 

حرب داخل قبائل ال�سعب 

تاأمل  كانت  التي  الأفغاني 

باإعالن الأمير الجهاد �سد بريطانيا. ولربما لم ت�ستطع 

األمانيا ا�ستغالل ذلك بنجاح. فلم ينجح نيدرماير ورغم 

الأمير  بالط  داخــل  للحرب  منا�سر  قوي  حزب  وجــود 

في اإقناع الأمير بالتراجع عن �سيا�سة الحياد التي كان 

في  الالحقة  التطورات  اإلــى  النظرة  وتظهر  ينهجها. 

قريبة  الألمانية  ال�سيا�سة  كانت  حد  اأي  اإلى  المنطقة 

عام  اهلل  حبيب  والــده  اغتيال  فبعد  النجاح.  من 

1٩1٩ واعتالئه العر�ص ت�سبب هدفه المتمثل في 

�سد  حرب  في  للبالد  الكاملة  ال�سيادة  ا�سترجاع 

بالن�سبة  ب�سنة  متاأخرا  ذلك  جاء  لكن  بريطانيا، 

لالألمان. فلقد �سقط والد الأمير الجديد �سحية 

لعملية اغتيال قام بها اأع�ساء في الحزب المنا�سر 

الأمير  بــاأن  اإح�سا�ص  يتملكهم  كان  لأنــه  للحرب، 

العجوز لم يغتنم الفر�سة التي قدمها له الألمان. 

التي  الثالثة،  الأفغانية  ـ  البريطانية  الحرب  لكن 

جديا  تــحــديــا  �سكلت  الأحـــــداث،  تــلــك  اأعــقــبــت 

في  كبيرة  �سعوبات  واجهوا  الذين  للبريطانيين، 

من  تتهددهم  كانت  اأنها  كما  القتال  جبهات  اأحد 

الخلف انتفا�سات القبائل الهندية. وتمكن الأمير 

الجديد في المفاو�سات التي اأعقبت الحرب من 

ب�سط  وخ�سو�سا  ال�سيا�سية،  اأهدافه  كل  تحقيق 

وكانت  للبلد.  الخارجية  ال�سيا�سة  على  �سيطرته 

اإقناع  اأجــل  مــن  اهلل  اأمـــان  �ساقها  التي  الحجج 

لقد  للتعجب.  مثيرا  اأمرا  ال�سالح  بحمل  الأفغان 

الألمان  قدمها  التي  الحجج  بتلك  �سبيهة  كانت 

لوالده �سنوات قبل ذلك. وخ�سو�سا تلك المتعلقة 

تحت  للم�سلمين  ال�سيئ  الو�سع  ــى  اإل بــالإ�ــســارة 

الإ�سالمية  البالد  وتهديد  البريطاني  ال�ستعمار 

والدعوة  تركيا  على  البريطانية  الحرب  ب�سبب 

بطباعة  الجديد  الأمير  اأمــر  وقــد  الجهاد.  اإلــى 

الثورة  اأعلنتا  وم�سر  الهند  اأن  تزعم  من�سورات 

في  جديد  من  دخلت  األمانيا  واأن  بريطانيا  على 

مثل  ذلــك  كل  ــدا  وب بريطانيا.  �سد  حــرب 

البروبغندا  تقنيات  عن  الأ�سل  طبق  �سورة 

الألمانية خالل الحرب العالمية الأولى.

خال�سة  ل يمكن اختزال محاولت التثوير 

التي قامت بها األمانيا وحلفاوؤها في ال�سرق، 

كظاهرة تاريخية، في تف�سير مب�سط وخطي. 

هذه  تبني  ــى  اإلـ الـــدول  هــذه  عــمــدت  لقد 

الو�سيلة في البداية لأنها كانت في و�سعية 

�سعيفة ومن اأجل تعوي�ص �سعفها ال�سيا�سي 

عن  التحالف  هذا  تخلى  لقد  والع�سكري. 

ت�سدير القيم الأوروبية، داعما القيم وروؤى 

الأقــل  على  عمل  ما  وهــو  المحلية.  العالم 

على تقوية ال�سعور القومي للحليف التركي 

كما تبين ذلك من دوره داخل التحالف. لكن 

عند  اإل  تتك�سف  ل  التثوير  عمليات  نتائج 

والذي  الأ�سا�سي  فالهدف  الثانية:  النظرة 

وك�سب  الــثــورة  على  التحري�ص  فــي  تمثل 

حلفاء جدد لم يتحقق، لكن ذلك �ساهم في 

ا�ستنزاف الخ�سم ماديا. وفي نهاية المطاف 

�ساهمت اأن�سطة األمانيا وحلفائها في تحقيق 

اأهداف لم تكن ت�سعى لتحقيقها، وهو ظهور 

حركات مناه�سة لالمبريالية في المنطقة، 

م�سطرد  وب�سكل  الخ�سو�ص  على  �ساهمت 

في اإ�سعاف الموقف البريطاني. 

 �ألك�سندر فيّل   موؤرخ األماني، اأعد �سهادة دكتوراه 

الحرب  لألمانيا خالل  ال�سرقية  ال�سيا�سة  حول 

العالمية الأولى. 

ترجمة: ر�سيد بوطيب
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I �أنهت �لحرب �لعالمية �لأولى �لطموحات �ل�ستعمارية �لألمانية. في �لوقت �لذي كانت فيه 

دول �أخرى بالكاد بد�أت بذلك، كبولونيا مثاًل. لكن ورغم �أن زمن �ل�ستعمار قد �نتهى ر�سميًا فاإن ُبنى 

�لتفكير �ل�ستعمارية و�لنزوع �إلى �لتحّكم بالآخرين و�لدور �ل�سلطوي �لعالمي ماز�لت م�ستمّرة �إلى 

�ليوم وكثيرً� ما تحّدد ولو ب�سكل غير و�ع نظرة �لغرب �إلى �لعالم. وما يلي هو محاولة لخلق وعي �أكبر 

بهذه �لم�ساألة ومن ثمة لتغيير طرق �لتفكير �لمتعّلقة بها.

    

وهم �لتفّوق �لح�ساري

تبّدل �لنزعة �ل�ستعمارية مع �لحرب �لعالمية �لأولى

STANISŁAW STRASBURGER    ستاني�سو�ف �ستر��سبورغر�

هاينر�ص   1٩٠٠ عام  بكين  في  الألمانية  ال�سفارة  ترجمان  يخبرنا 

كورد�ص: „لم اأكد اأنقل نظري من العربة اإلى المحمل الذي يقل ال�سّيد 

المبعوث والذي لم يكن يبعد عّني اأكثر من ثالث خطوات حتى راأيت 

قد  كان  الذي  المحمل  ي�سار  فعلى  في عروقي.  الدم  جّمد  م�سهداً 

من  اأنه  عليه  يبدو  جندي  فجاأة  ظهر  بقليل  ال�سرطة  مخفر  تجاوز 

من�سوريا بزّيه الع�سكري الكامل وعلى راأ�سه قّبعة مزّينة بري�سة زرقاء 

وزّر اأحمر يدل على رتبته. وكان يقف هناك بو�سعية الرامي ولم تكن 

فّوهة �سبطانة البندقية تبعد عن النافذة الجانبية للمحمل باأكثر من 

كيتلر. �سحت  ال�سيد فون  راأ�ص  اإلى  بال�سبط  اأنها موّجهة  اأي  متر، 

وانهار  نف�سه  الوقت  في  خرجت  الر�سا�سة  لكن  „قف“.  مرعوباً: 

المحمل على الأر�ص“.

كليمن�ص  اغتيل عام 1٩٠٠ هو  الذي  الألماني  الدبلوما�سي  هذا 

فون كيتلر وكان اأر�ستقراطّياً اأ�سله من مدينة مون�ستر.

زرت مون�ستر منذ فترة وجيزة. ا�سم هذه المدينة م�ستق من كلمة 

لتينية تعني »الدير«. وقد انتقل مقّر الجامعة المحلية اإلى الق�سر 

الذي كان يقطنه المطارنة الذين كانوا يحكمون المنطقة. اأما اليوم 

وعندما  مون�ستر.  �سّكان  من   %1٥ ن�سبته  ما  ي�سّكلون  الطاّلب  فاإن 

الكبير  الجي�ص  حيال  يقظاً  يكون  اأن  فعليه  المدينة  عبر  المرء  يمر 

ال�سيارات. وقد فازت  اأكثر من يقظته حيال  الدّراجات  �سائقي  من 

هذه المدينة الوادعة الواقعة في ولية �سمال الراين ــ وي�ستفاليا في 

عام 2٠٠٤ في الم�سابقة العالمية لأف�سل المدن من حيث جدارتها 

بال�سكن. 

اأن�ص  لم  الآن  حتى  فاأنا  اأي�ساً.  قاتماً  وجهاً  المدينة  لهذه  لكن 

اللتين  ال�سنتين  خالل  حدث  فقد  طفولتي.  في  فيها  راأيته  م�سهداً 

ق�سيتهما في بيليفلد، المدينة المجاورة، عندما كنت لم اأزل تلميذاً 

�سغيراً اأن المدر�سة نّظمت لنا رحلة اإلى مون�ستر ف�ساهدنا البحيرة 

لكن  القديمة.  المدينة  تخترق  التي  الرومان�سية  والقنوات  الحالمة 

فما  كله.  بهذا  له  عالقة  ل  ذاكرتي  في  علق  الذي  الوحيد  ال�سيء 

ترك في نف�سي اأعمق الأثر هو تلك الأقفا�ص المعلّقة في برج كني�سة 

مذهب  اأتباع  من  م�سيحيون  فيها  ُحب�ص  والتي  لمبيرتي  القدي�ص 

تجديد العماد في القرن ال�ساد�ص ع�سر والذين كانوا قد ثاروا على 

المطران. كانت األ�سنة هوؤلء قد اأحرقت وهم اأحياء وظلّت عظامهم 

معرو�سة على النا�ص وراء تلك الق�سبان خم�سين �سنة. 

علمت  وقد  بكيتلر.  �سمعت  قد  طبعاً  اأكــن  لم  الوقت  ذلك  في 

لي�ص من  اأ�سرارا  الُمده�ص تخّبئ  الق�سر  اأن حديقة ذلك  بعد  فيما 

المرغوب عر�سها على النقا�ص العلني. من تلك الأ�سرار ثالثة نُ�ُسب 

تذكارية لجنود �سقطوا في حروب األمانيا المبريالية في بداية القرن 

الع�سرين. وعلى واحد من تلك الن�سب قراأت ما يلي: „تخليداً لذكرى 

ال�سّيد مبعوث القي�سر الألماني كليمن�ص فون كيتلر الذي �سقط خالل 

تاأدية واجبه في بكين في الع�سرين من حزيران/ يونيو عام 1٩٠٠“.

لي�ص �سهاًل اأن تعثر الآن على تلك الن�سب التذكارية لأن �سجيرات 

بّخ  قد  اأحدهم  وكان  تماماً.  واأع�سابها قد غّطتها  الكثيفة  الحديقة 

على اإحدى تلك الم�ساّلت كلمة »دم« باللون الأحمر واإن كان يبدو لي 

اأن اإح�سا�ساً عابراً بالوطنية قد خامره بعد ذلك فاأ�ساف اإلى الكلمة 

اإ�سارة ا�ستفهام...

لكن اإ�سارة ال�ستفهام تلك لم تكن �سروريًة اأبداً اإذ اأن اأيدي كيتلر 

وجنود القي�سر كانت قد غا�ست في الدماء. ولعل ال�سور المن�سورة 

اأعاله تو�سح لنا طريقة تعامل األمانيا الحالية مع تركتها ال�ستعمارية. 

بال�سيا�سة  كدبلوما�سي  م�ساركاً  كيتلر  كان  لقد  �لــهــون؟   هم  من 

التي انتهت بتدمير ال�سين وخ�سوعها للقوى ال�ستعمارية. لقد اأعطى 

النفوذ  على  احتّجوا  الذين  المتظاهرين  على  النار  باإطالق  الأوامر 

الجنود  اأيــدي  في  يقعون  الذين  الم�ساجين  ي�سرب  وكان  الأجنبي. 

الألمان ويهينهم بنف�سه. وكرد فعل على اغتياله اأر�سلت األمانيا حملة 

ع�سكرية كان هدفها الق�ساء على »انتفا�سة المالكمين« الذين ثاروا 

تلك  في  المحلية  ال�سحف  اإحــدى  ن�سرت  وقد  الم�ستعمرين.  �سد 

الأيام النكتة التالية: „ال�سوؤال: هل من ال�سحيح اأن الأوروبّيين يريدون 

بالخطوة  الخادمة عندنا  ال�سين؟ الجواب: نعم، وقد بداأت  تحطيم 

الأولى في ذلك عندما ك�ّسرت المزهرية الكبيرة في ال�سالون“. 

لهذه النكتة عالقة بالموقف الألماني في ذلك الوقت. فقد كانت 

ومنذ  م�سغولة  اأخــرى  ا�ستعمارية  وقوى  واأمريكا  وبريطانيا  فرن�سا 

فترة طويلة بتق�سيم العالم اإلى مناطق نفوذ. وكان ا�ستغالل بلدان ما 

وراء البحار يجلب اأرباحا هائلة. لذلك فقد 

على  م�سى  قد  يكن  لم  التي  األمانيا  اأرادت 

اأن تن�سم اإلى  وحدتها اأكثر من ثالثين عاماً 

هذا النادي ال�ستعماري باأي ثمن. لكنها لم 

تنجح في ذلك كما يجب.

يتحّدد  القي�سرية  ال�سيا�سة  جوهر  كان 

الألــمــانــي  الجــتــمــاع  عــالــم  �ساغها  بفكرة 

المعروف ماك�ص فيبر بال�سكل التالي: „علينا 

انقالباً  كــان  األمانيا  توحيد  اأن  ــدرك  ن اأن 

على ما�سيها وقد كلّف ثمناً باهظاً كان من 

تكن  لم  الوحدة  تلك  اأن  لو  توفيره  الأف�سل 

البداية لأن ت�سبح األمانيا قوة عالمية عظمى 

وتمار�ص �سيا�ستها على هذا الأ�سا�ص“.

في  �سك  لأي  مجالً  القي�سر  يترك  ولم 

المعنى الحقيقي لذلك. فقد األقى خطبة في 

بريمن على جنود الحملة المتجهة اإلى ال�سين 

ــ وهي الخطبة التي ا�ستهرت بخطبة الهون ــ 

�سرح فيها ظروف �سّن تلك الحملة واأهدافها. 

ورغم وجود اأكثر من رواية لهذه الخطبة يمكن للمرء النطالق من اأن 

ما يلي جاء فيها فعال: „ل ترحموا اأحداً. ول تقبلوا اأ�سرى. وافعلوا 

ما تريدون بمن ي�سقط في اأيديكم. وكما ا�ستطاع الهون بقيادة ملكهم 

اأتيال قبل األف �سنة اأن يخلّدوا ذكرهم بحيث مازال ا�سمهم رمزاً للقوة 

في الروايات والأ�ساطير يجب اأن يظّل ا�سم الألماني مهاباً في ال�سين 

من خالل اأعمالكم حتى بعد األف �سنة بحيث ل يجروؤ اأي �سيني اأن 

ينظر اإلى اأي األماني حتى ولو بطرف عينه“.

وقد اأ�سبح لنكتة المزهرية المذكورة اأعاله معنى مزدوج مع مرور 

الوقت. فرغم اأن القتال كان قد ُح�سم قبل و�سول الحملة الألمانية 

اإلى ال�سين لم يمنع ذلك الجنود الألمان من الم�ساركة في الفظائع 

كتب  المنهزمين.  حق  في  يرتكبونها  هناك  الم�ستعمرون  كان  التي 

اأحد جنود الحملة اإلى اأمه اأن ال�سينيين م�ستثنون من حقوق الإن�سان 

توفيراً  طعناً  يُقتلون  كانوا  واأّنهم  حــدود  بال  قتلهم  فيمكن  ولذلك 

الجماعية  لم يذكر حوادث الغت�ساب  الجندي  للذخيرة. لكن ذلك 

وحوادث ال�سلب والنهب التي ل تنا�سب ر�سالة اإلى الأم، على ما يبدو.

الأولـــى  العالمية  الــحــرب  فــي  �سنين،  بــعــدة  الــوقــت  ــك  ذل بعد 

ا�ستخدمت ال�سحافة البريطانية تلك المقارنة التي عقدها القي�سر 

اأ�سبح  بحيث  طرفيها  قلبت  باأن  منه  لل�سخرية  الهون  مع  الألماني 

الهون هم الألمان „في الواقع“.

�ل�ستعمار في �أوروبا نف�سها  لقد حاولت القي�سرية الألمانية اأن 

تعّو�ص تخلّفها عن ركب الم�ستعمرين العالميين الكبار، كالبريطانيين 

مناطق  وقوع  النتيجة هي  وكانت  اأوروبــا.  داخل  ت�ستعمر  باأن  مثاًل، 

اأثر  على  الألماني  الحتالل  تحت  القديمتين  وبولونيا  الدانمارك 

»التوّغل  �سعار  وتحت  ع�سر.  والتا�سع  ع�سر  الثامن  القرنين  حروب 

بلغت  للبولونيين  موّجهة  »جرمنة«  عملية  الألمان  نّفذ  ال�سرق«  في 

اأوجها منذ نهاية القرن التا�سع ع�سر وحتى عام 1٩1٨ عندما ح�سلت 

بولونيا على ا�ستقاللها.

تمثال لجندي األماني

في ناميبيا

Photo: 

Stefan Weidner

1٩1٤-2٠1٤ مائة عام على الحرب العالمية الأولى  |  �ستاني�سواف �سترا�سبورغر: وهم التفّوق الح�ساري معهد غوته  |  فكر وفن، عدد 1٠٠



1٨1٩

ل تختلف هذه الجرمنة كثيراً عن ال�ستعمار. فقد طّبق المحتلّون 

قوانين عن�سرية على الأهالي وا�ستبعدوا لغتهم من المدار�ص وحّدوا 

من تطوير حركة البناء „في الأرا�سي غير الألمانية“ كما جلبوا مزيداً 

البولونيين. حتى  ا�سترتها من  اأرا�ص  اأ�سكنتهم في  الم�ستعمرين  من 

في القانون الألماني تم اإلغاء الفرق بين ال�ستعمار وال�ستيطان.

بخ�سو�ص  الألمانية  ال�سيا�سة  دعم  في  فيبر  ماك�ص  يق�ّسر  لم 

بولونيا. بل اإنه قد تجاوز اللغة التي تحدث بها القي�سر في خطبة 

البدو  من  „تجّمعات  اأنهم  البولونيين  عن  قال  باأن  ال�سهيرة،  بريمن 

من  عــددا  ي�سيب  ح�سارياً  „تخلّفاً  ي�سّببوا  قد  الذين  ال�سرقيين“ 

تهديداً  ي�سّكل  بال�سالفيين  الألمان  اختالط  اأن  واعتبر  الأجيال“. 

من  الجرماني«  »العرق  بحماية  الحكومة  طالب  فقد  ولذلك  قاتاًل 

ياأكلون  “الذين  الأر�ص  من  القريبين  حرفيا:  البدائيين«  »البولونيين 

بين  المعدة“  تركيب  في  اختالفا  „هناك  اإن  بل  تقريباً“.  الع�سب 

الألمان والبولونيين. من كان يمكن له اأن يتوّقع �سدور هذا النوع من 

الأقوال عن عالم الجتماع ال�سهير هذا؟

في  التاريخ  درو�ــص  في  عنها  تعلّمنا  التي  ال�سخ�سّيات  اإحــدى 

المدر�سة والتي اأّثرت بي كثيراً تُدعى: مي�سال درزيمال. فقد ُرف�ص 

وكانت  بولونياً.  كونه  ب�سبب  الخا�سة  اأر�سه  بالبناء على  له  ال�سماح 

النتيجة اأنه ا�سترى عربة من عربات ال�سيرك في عام 1٩٠٤ و�سكن 

بل  الب�ساطة،  هذه  بكل  بذلك  تقبل  لم  الألمانية  الإدارة  لكن  فيها. 

اعتبرت اأن اأية عربة تمكث اأكثر من 2٤ �ساعة في المكان نف�سه يمكن 

اعتبارها بيتاً. وهكذا ا�ستمر الجدال واكت�سبت الق�سية �سهرة خا�سة 

اأن درزيمال ا�ستطاع جمع بع�ص التبّرعات وا�سترى  كانت ح�سيلتها 

بها عربة اأف�سل قلياًل �سكن فيها لكّنه كان ينقلها من مكانها كل يوم 

م�سافة �سغيرة لكي ل يترك لل�سلطة حّجة لطرده من ال�سكن. وقد 

دام هذا ال�سراع عدة �سنوات وا�سطّر الم�سكين في النهاية اإلى اأن 

يهجر المنطقة كلها اإلى منطقة اأخرى. وما زالت ق�سيته تُعتبر مثالً 

على مقاومة ال�سكان لعملية الجرمنة ال�ستعمارية.

ربطت  التي  ال�ستعمارية  بالعالقة  م�سيرها  تاأثر  عائلتي  حتى 

منطقة  اإلــى  �ساك�سونيا  اأجــدادي  اأحــد  غــادر  فقد  ببولونيا.  األمانيا 

تلك  اأن  حدث  وقد  ع�سر.  الثامن  القرن  في  وار�سو  بجوار  بولونية 

العائلة تحّولت من عائلة األمانية اإلى عائلة بولونية مع مرور الوقت 

في تلك المدينة التي بقيت محتلة لمدة 12٠ عاماً، من الألمان في 

(رغم  الدينية  وطائفتها  لغتها  العائلة  بّدلت  الرو�ص.  من  ثم  البداية 

عدم وجود دولة بولونية في ذلك الوقت طبعا) و�ساركت في الحياة 

التناق�ص  وكان  البالد.  من  المحتل  للق�سم  والقت�سادية  ال�سيا�سية 

بولونيا  احتالل  النازية  األمانيا  اأعــادت  عندما  اأ�سده  على  الدرامي 

„التوّغل �سرقاً“  الثانية من  الثانية في الموجة  العالمية  في الحرب 

واعتبر المحتلون اأفراد تلك العائلة بولونيين واأبادوا معظمهم. اأي اأن 

الأهلي  المجتمع  اندمجوا في  الم�ستعمرين  اأحفاد  اأن  ما حدث هو 

واأ�سبحوا جزءاً منه ومن ثمة تحّولوا اإلى �سحية لال�ستعمار.

�أنف�سهم م�ستعمرين   عندما ي�سبح �سحايا �ل�ستعمار هم 

“يطلق ا�سم الم�ستعمرات على البلدان التي يتم حكمها من قبل بالد 

اأخرى اأقوى منها واأكثر ح�سارة. وهذه البلدان تكون عادة م�سكونة من 

وغير  متوّح�سة  مازالت  بدائية  �سعوب  قبل 

اأو من قبل �سعوب  قادرة على حكم نف�سها، 

وتعلّم  العالمية  التغّيرات  التالوؤم مع  ترف�ص 

ت�سبح  وبذلك  الحديثة  العلوم والختراعات 

دون م�ستوى دول اأخرى اأكثر تقّدماً”.

ــذا القــتــبــا�ــص حــول  مــا هــو مــ�ــســدر هـ

ربما  اأو  األمانية؟  مجلة  هو  هل  ال�ستعمار؟ 

على  ل  بريطانياً؟  اأو  فرن�سيا  الم�سدر  كان 

الإطـالق. فهـذه الفقــرة ماأخـوذة مـن مقــال 

البحار«  عبر  »بولونيا  ال�سهرية  المجلة  من 

(Polska na Morsu) لعام 1٩3٥. وي�ستمر الن�ص 

نف�سه كالتالي: “تت�سّمن الم�ساألة ال�ستعمارية 

الم�سكلتين الأ�سا�سيتين التاليتين: الأولى هي 

الم�ستعمرات،  لمناطق  العادل  التق�سيم غير 

ل  بولونيا  بينها  مــن  بــلــدان  تــوجــد  بحيث 

وبلدان  الإطــالق،  على  م�ستعمرة  اأية  تمتلك 

اأخرى تحوز على مناطق هائلة تتجاوز بكثير 

الم�سكلة  نف�سه.  الم�ستعِمر  البلد  م�ساحة 

اإلى  الم�ستعَمرة  البلدان  تطلّع  هي  الثانية 

هو  ذلك  على  الأو�سح  والمثال  ال�ستقالل. 

ما تواجهه بريطانيا في الهند. اأحد الحلول 

الم�ستعمرات على  تق�سيم  اإعادة  العادلة هو 

لديها  والــتــي  البحار  على  الــواقــعــة  ــدول  الـ

فائ�ص من ال�سّكان. اأ�سف اإلى ذلك اأن على 

الم�ستعمرات اأن تو�سع تحت النتداب الذي 

تعترف به وت�سرف عليه ع�سبة الأمم“.

وهذه المجلة التي اقتب�سنا منها الفقرة 

اإ�سدارات موؤ�س�سة »اتحاد  ال�سابقة هي من 

اأهلية  منظمة  وهــي  وال�ستعمار«  البحرية 

واأعلنت  بولونيا  ا�ستقالل  بعد  تاأ�س�ست 

الهتمام  وتنمية  „ت�سجيع  هــو  هدفها  اأن 

مثال  كــالأ�ــســطــول  ـــ  ـ البحرية  بالم�ساريع 

اأن�سئت  ــد  وق الم�ستعمرات.  وتاأ�سي�ص  ـــ  ـ

م�ستوطنات فعاًل في البرازيل وتم التح�سير 

لإن�ساء م�ستعمرة في ليبيريا وذلك من اأموال 

التبّرعات والدعم الحكومي. وقد و�سل عدد 

حوالي  ال�ستعماري  التــحــاد  هــذا  اأع�ساء 

المليون قبيل اندلع الحرب العالمية الثانية. 

تقريباً  بالمائة  ثالثة  ي�ساوي  الرقم  وهــذا 

من �سكان بولونيا في ذلك الوقت. اإذن فقد 

رغم  الآخرين  با�ستعمار  تحلم  بولونيا  كانت 

اأن �سكانها عانوا باأنف�سهم من نير ال�ستعمار 

لأربعة اأجيال على الأقل.

حركة  قّدمتها  الــتــي  الحجج  تت�سابه 

كانت  التي  تلك  مــع  البولونية  ال�ستعمار 

ترّددها الدول ال�ستعمارية الكبرى: منها الكثافة ال�سكانية المفرطة 

في بلدانها والرغبة في تو�سيع الهيمنة غير الم�سروطة وتو�سيع قوة 

الدولة الداخلية وزيادة رفاه �سّكانها. اأما �سّكان البلدان التي ينبغي 

ا�ستعمارها فال يحظون اإل بنظرة دونية. فرغم اأن الم�ستعِمر يفتر�ص 

به اأن ي�سمح لأهالي البلدان الم�ستعَمرة „ب�سيء من المكا�سب“ فاإن 

ل�سراء  فقط  تكفي  المكا�سب  تلك  اأن  معيار  يحكمه  اأن  ينبغي  ذلك 

منتجات ال�سناعة الأوروبية. وهذه ال�سناعات يجب األ تقت�سر على 

اأن ت�سمل المنتجات غير ال�سرورية  المنتجات ال�سرورية لهم ولكن 

يُدعى  مــا  يمّثل  ال�سدد  هــذا  وفــي  اأيــ�ــســاً. 

اأيديولوجياً  دافــعــاً  الح�سارية«  »الر�سالة 

اأ�سا�سياً للحركة ال�ستعمارية. حيث يُنظر اإلى 

كاأطفال  البحار  وراء  ما  م�ستعمرات  اأهالي 

اأزلّيين عندهم دائما وقت لكل �سيء وتقت�سر 

احتياجاتهم على الحد الأدنى وحّبهم للكحول 

يفوق اأي ولع اآخر.

الم�ستعِمر  ت�سوير  تم  نف�سه  الوقت  في 

الــمــ�ــســاّدة  الــمــوا�ــســفــات  يمتلك  اأنـــه  عــلــى 

اأي�ساً  وللمال  للعمل“  اأزلي  „عبد  تماماً: فهو 

الت�سديد  وهــذا  ــ.  بذلك  العتراف  يجب  ــ 

باإرادة  المقترنين  العمل  وحب  الن�ساط  على 

القديم  البّناءة مع قوى ال�ستعمار  المناف�سة 

توؤّمن  اأن  يُفتر�ص  وفرن�سا)  بريطانيا  (اأي 

„ك�سادة  ي�ستحّقونه  الذي  للبولونيين موقعهم 

القومي  الفخر  تــرافــق  وقــد  للعالم“.  جــدد 

بالنزعة اإلى الحماية من الذوبان في الثقافات 

الأخرى. وب�سبب هذه القاعدة العن�سرية فقد 

ُمنع التوا�سل الحميمي مع ال�سّكان الأهليين.

لقد ا�ستمرت الدعاية الحكومية البولونية 

بخداع �سعبها حتى قبيل اندلع الحرب العالمية 

الثانية من خالل اإيهامه بحلم الدولة العظمى. 

وقد كانت تلك الدعاية تت�سمن التاأكيد على 

اأن معّدلت النمو ال�سكاني الطبيعية �ستمّكن 

فرن�سا  بتجاوز  �سنوات  عــدة  خــالل  بولونيا 

من حيث عدد ال�سكان مما يجعل من التمدد 

ال�ستعماري اأمراً ل مفر منه.

مـــا هـــي عــالقــتــي �لــ�ــســخــ�ــســيــة بــذلــك؟  

بولونياً  بالفخر بكوني  اأن الإح�سا�ص  �سحيح 

يخامرني بع�ص الأحيان، لكّنني اأح�ص بالخجل 

كما  ويبدو  المو�سوع.  هذا  بخ�سو�ص  اأي�ساً 

لو كان الأمر �سدفة تاريخية اأن تقوم األمانيا 

برنامج  بتنفيذ  الأخرى  ال�ستعمارية  والدول 

معّين ما يلبث اآخرون من بينهم مواطنو بلدي 

اأن يحلموا به هم اأي�ساً. وهو اأمر �سيئ بحد 

قزم  و�سع  ي�سبه  اأنــه  �سوئه  من  ويزيد  ذاتــه 

بالف�ساد  نف�سه  ي�سيب  باأن  يكتفي  ول  ا�ستعماري  اأنه عمالق  يّدعي 

ولكنه يعر�ص نف�سه اأي�سا لل�سخرية.

وباعتبار اأن النزعة ال�ستعمارية يبدو اأنها لم تعد تلعب اأي دور 

في حياة الفرد الألماني اأو البولوني، فلماذا الهتمام بهذا المو�سوع 

ومناق�سته اإذن؟

تزال  ل  ال�ستعماري  التفكير  اأ�سكال  اأن  هو  الموؤ�سف  الواقع 

منت�سرة. فقد ُدعيت في اأيار/ مايو هذا العام اإلى لقاء مع وفد برلماني 

األماني كان في لبنان. وكان البرلمانّيون اأع�ساء في اللجنة الثقافية 

تمثال كليمن�ص فون كيتلر

مكتوب عليه »دم«

Photo: 

Stanisław Strasburger

1٩1٤-2٠1٤ مائة عام على الحرب العالمية الأولى  |  �ستاني�سواف �سترا�سبورغر: وهم التفّوق الح�ساري معهد غوته  |  فكر وفن، عدد 1٠٠



2٠21

للبوند�ستاغ الألماني. دار الحديث في حلقة �سغيرة وكان 

اأحد المو�سوعات هو تاأ�سي�ص �سراكة بين مدينتين للمرة 

ولبنان.  األمانيا  بين  الثنائية  العالقات  تاريخ  في  الأولــى 

بين  اأ�ساًل  القائم  الثقافي  التعاون  تو�سيع  ناق�سنا  وقد 

مدينتي كولونيا ــ حيث اأعي�ص ــ وبيروت. وهنا ا�ستغرب 

اأحد العاملين في ال�سفارة قائاًل: „لماذا كولونيا؟ �سحيح 

اأن الثقافة هامة لكن القت�ساد اأكثر اأهمّية. من البديهي 

اأن ندعم فكرة ال�سراكة بين المدن. لكننا يجب اأن نختار 

�سناعي.  اإنتاج  فيها  مدينة  اأعني  لذلك.  منا�سبة  مدينة 

كمدينة ت�سفيكاو مثالً“. وهذا يعني مدينة ل تنتج الثقافة 

بالدرجة الأولى ولكن ب�سائع يمكن بيعها.

فكرة  ب�سواب  اأخيراً  اقتنع  الدبلوما�سي  ذلك  لكن 

اختيار كولونيا، بل ولعله من المثير اأن اأذكر اأّنه تحّم�ص 

بعد ذلك لتلك الفكرة اإلى درجة اأن تطبيقها ما كان له 

اأّل  جــداً  الممكن  ومن  لها.  دعمه  لول  ممكنا  يكون  اأن 

يكون قد �سعر بوجود اأي تناق�ص في فكرته الأ�سلية التي 

عّبر عنها اأولً. وال�سبب هو �سيوع الراأي القائل باأن اأية 

�سيا�سة تجاه الدول غير الأوروبية يجب اأن تكون خا�سعة 

للم�سلحة القت�سادية التي تعني اإمكانية اإيجاد وتو�سيع 

ال�سوق لمنتجات البلد الأوروبي. وهو راأي يلقى قبولً في 

مجتمعات ما بعد الحقبة ال�ستعمارية.

�أفكار و�أيديولوجّيات  وفق الأفكار التي يطرحها عالم 

القواعد  فاإن  اأمين  �سمير  الم�سري  وال�سيا�سة  الجتماع 

القي�سر  زمن  منذ  جذرّياً  تتغّير  لم  لل�سيا�سة  الأ�سا�سية 

تحلياًل  اأنجز  قد  اأمين  وكــان  كيتلر.  ومبعوثه  الألماني 

�سافياً ومعّقدا لال�ستعمار وا�ستنتج اأننا نعي�ص الآن مرحلته 

الثالثة اأي مرحلة „الإخ�ساع الإمبريالي للكرة الأر�سية“.

ي�سرح لنا اأمين اأّن „المرحلة الأولى كانت في القرنين 

الأمريكتين  اإخ�ساع  وت�سّمنت  ع�سر  والثامن  ال�سابع 

والتجارة بالعبيد ال�سود. اأما الثانية فقد بداأت في القرن 

التا�سع ع�سر واأّدت اإلى اإخ�ساع اآ�سيا واأفريقيا. لكّنها لم 

اأن ووجهت بهجوم م�ساد من قبل ال�سعوب: فبعد  تلبث 

اأن ا�ستعادت الم�ستعمرات البريطانية ال�سابقة ا�ستقاللها 

هاييتي  عبيد  بين  الثورة  وانــدلع  ال�سمالية  اأمريكا  في 

واأفريقيا.  اآ�سيا  في  الكبرى  التحّرر  حركات  انت�سرت 

اأ�سّميها  التي  الثالثة  المرحلة  في  الآن  نخطو  ونحن 

الوليات  اأي  الثالثي،  بين  الم�ستركة  الإمبريالية  مرحلة 

المتحدة الأمريكية واأوروبا واليابان“.

كانت المرحلة الزمنية الممتّدة ما بين نهاية الحرب 

الي�سار  بهيمنة  تمتاز  الثمانينات  وبداية  الثانية  العالمية 

وانهيار  الفا�سية  هزيمة  مــن  ن�ساأت  وقــد  ال�سيا�سي. 

يفهم  اأن  المرء  على  وهنا  ال�ستعمارية.  الإمبراطوريات 

مفهوم الي�سار ال�سيا�سي ب�سكل مو�ّسع جداً بحيث ي�سم ل 

الكتلة ال�سوفييتية وحلفاءها فح�سب، ولكن بع�ص الدول 

القومية الغربية و »القوميات ال�سعبية« في جنوب الكرة 

اأنفا�سه.  يلفظ  ال�سيا�سي  الي�سار  هذا  اأي�ساً.  الأر�سية 

ونحن نعي�ص الآن في زمن ي�ستعيد اليمين فيه الهيمنة. 

اإن اليمين يعّبئ قواه ال�سيا�سية والع�سكرية بهدف اإجبار 

العالم على تبني نظامه القت�سادي والجتماعي.

»العن�سرية«  على  خا�ص  نوع  من  تحّول  حدث  لقد 

التي كانت ت�سّكل نواة مرحلة التو�ّسع ال�ستعماري الأولى. 

فهي مازالت تعي�ص وبن�ساط واإن كانت قد اتخذت �سكاًل 

اآخر يمكن التعبير عنه بفكرة اأن الدول والأمم التي تعتبر 

نف�سها اأكثر تح�ّسراً تمتلك حق اإجبار الدول الأخرى التي 

تعتبرها „اأقل تح�ّسراً“ على اتباع نظامها. ومازال اأ�سا�ص 

اأمين، هو  �سمير  بمفهوم  المبريالي،  الثالثي  ذلك  رفاه 

حرمان باقي العالم منه.

بالإ�سافة اإلى ذلك ي�سرح لنا اأمين اأن ن�سوء وانت�سار 

فقد  المنطق.  بهذا  اأي�ساً  مرتبط  الإ�سالمية  التيارات 

كان �سبب ما حظوا به من ت�سجيع وتمويل لفترة طويلة 

الجديدة.  الليبرالية  قبولهم  هــو  الأمــريــكــان  قبل  مــن 

ولكن  مثاًل  القت�ساد  عولمة  ينتقدون  ل  فالإ�سالمّيون 

فقط عولمة الثقافة. اإذن فهم في الحقيقة ل ي�سارعون 

والقت�سادية  الجتماعية  للتوّترات  الحقيقية  الأ�سباب 

تاأ�سي�ص  على  النا�ص  ي�سّجعون  واإنما  والعالمية  المحلية 

تجّمعات �سغيرة محافظة وحتى معادية لالأجانب وكارهة 

للغرباء ت�سود فيها ال�سلبية والخ�سوع.

في  ال�سحة  من  الكثير  ثمة  �ل�سلطة   جينيالوجيا 

لم�سته من خالل عملي  ما  وهو  اأمين،  �سمير  تحليالت 

بين  ما  الف�سل  نقاط  على  يقف  ثقافي  ومنتج  ككاتب 

قبلنا.  من  مهَماًل  مازال  الذي  والجنوب  الثري  ال�سمال 

فوكو  مي�سيل  من  �سيئاً  اأي�ساً  تعلّمت  قد  كنت  لكّنني 

اأقراأ وجهات  عندما در�ست الفل�سفة. فاأنا اأح�ص عندما 

نظر اأمين بالحاجة اإلى ال�سك الإب�ستمولوجي ــ الخا�ص 

بنظرية المعرفة ــ الموجود عند ذلك المفكر الفرن�سي. 

قراءة  بعد  به  اأح�س�ست  الــذي  نف�سه  النطباع  وهو 

»ال�ست�سراق« لإدوار �سعيد. فهو يقوم بنقد اأ�سكال التفكير 

ال�ستعماري. لكن التركيز على مناطق معينة �سواء اأكانت 

هذين  يمنع  الفقيرة  الجنوب  بلدان  اأو  العربية  البلدان 

ال�سياق  اإطـــار  خــارج  تقع  ظواهر  اإدراك  من  الكاتبين 

الجغرافي اأو التاريخي الذي در�ساه. اإذن فقد كان م�سدر 

ا�ستنتاجاتهما النقدية المِحّقة قطاعات معّينة من �سمن 

ي�سفانها  التي  العمليات  اأن  كما  بكثير.  اأكبر  عام  �سياق 

تكاد تعطي النطباع باأنها فريدة ول يمكن تكرارها، وهو 

ما يمكن اأن يمّهد لخطوة تالية تق�سم العالم وب�سكل غير 

عادل اإلى »الأ�سرار« و »الأخيار«، اأو »ال�سادة« و »العبيد«. 

بدلً من ذلك ينبغي على الفيل�سوف اأن يفح�ص الأدوات 

التي نتعّرف من خاللها على الواقع ون�سفه.

نظرنا  فوكو  مي�سيل  يلفت  المعرفة«  ــ  »اأركيولوجيا  كتابه  في 

اإلى اأنه يكمن في اأ�سل كل معرفة بع�ص القواعد التي تتبّدل بتبّدل 

المعرفة  تعطي  اإنها  اب�ستيمات).  ي�سّميها  (وهو  والحقب  المراحل 

اإمكانها واإمكانّياتها. وهي بهذا المعنى  تبريرها وتحّدد لها �سروط 

لما يزامنها من عمليات تاريخية و�سيا�سية واأخالقية  ت�سّكل اأ�سا�ساً 

ــ اجتماعية. وبنف�ص الطريقة يو�ّسح لنا تحليل مفهوم »جينيالوجيا 

ال�سلطة« اأن ال�سلطة تعّر�ص دائماً مجموعات معّينة للنبذ والقمع.

لي�ص هذا المكان منا�سباً لتحليل وجهات نظر فوكو طبعاً. ولكن 

ال�ستعماري  اأو  ــ  الكولونيالي  التفكير  وجود  اأن  فكرة  اإلى  للو�سول 

فهذان  �سدفة.  يكن  لم  الع�سرين  القرن  في  وبولونيا  األمانيا  في  ــ 

البلدان اإما لم ي�ساركا (بولونيا) اأو �ساركا لوقت ق�سير (األمانيا) في 

عملية ال�ستعمار لأ�سباب مختلفة جدا. ولكن حالتهما تدّل على اأن 

الخطاب الكولونيالي كان ي�سّكل جزءاً من التفكير ال�سيا�سي والحياة 

ال�سيا�سية ت�سترك فيه كل اأوروبا. هذا الخطاب كان هو القاعدة ولم 

يقت�سر على بلدان غرب اأوروبا، اأو ال�سمال الغني، كما يقال. ولذلك 

ــ وبالن�سجام مع فوكو ــ فقد كان يمكن للفقرة التي ن�سرتها المجلة 

في  اأن تظهر وبتعديالت قليلة جداً  البحار«  »بولونيا عبر  البولونية 

اأية مجلة في اأية دولة في هذا العالم. هذا النوع من الوعي لالأ�سياء 

الظاهرة  تحليل  اأن  اإذ  هنا.  اقتب�ستها  التي  اأمين  كتابات  عن  غاب 

ال�ستعمار  فيها  التي فهم  الطريقة  البحث عن  يتطلّب  ال�ستعمارية 

ولي�ص  هيمنة،  بنية  اأو  �سلطوية  بنية  اأية  من  وكجزء  العام  بالمعنى 

القت�سار على القوى العالمية الكبرى. فلي�ص هناك حكومة بريئة.

�لألعاب �للغوية و�ل�سمت  ل�ست �سيا�سياً. ول اأمتلك تاأثيراً كبيراً 

على ما تفعله اأوروبا في الجنوب الفقير، رغم اأنني مواطن اأوروبي. 

نقا�ص.  مو�سع  ال�سيا�سة  تلك  و�سع  اأمكن  كلّما  �سعيداً  اأكون  لكنني 

البرلمانيين  من  مجموعة  مع  ب�سيط  حديث  هذا خالل  يحدث  قد 

والدبلوما�سيين، كما حدث معي في الحديث الذي جرى في ال�سفارة 

الألمانية والذي ذكرته هنا. ولم يكن انطباعي حينذاك 

الإمبرياليين«.  »الوحو�ص  من  مجموعة  مع  اأجل�ص  اأنني 

بالعك�ص تماماً، فهم كغالبية مواطنيهم در�سوا البرنامج 

التعليمي نف�سه الذي يطّبق في المدار�ص وكانت لديهم 

طموحاتهم الب�سرية المعتادة ومخاوفهم وقراأوا ال�سحف 

نف�سها بما فيها من محاولت التالعب بوعي النا�ص. واأنا 

اأثّمن الوقت الذي اأم�سوه في ال�ستماع اإلي. واأعتقد اأنهم 

فعلوا ذلك بكل جدية.

باأن مدينة بريمن  اأي�ساً  اإلى جانب ذلك فاأنا �سعيد 

التي األقى فيها القي�سر قبل اأكثر من مائة �سنة »خطبة 

الهون« ال�سهيرة قد حّولت ن�سب ال�ستعمار التذكاري اإلى 

ن�سب م�ساد لال�ستعمار. حتى ولو كان ذلك مجرد „لعبة 

لغوية“. فذلك الفيل الحجري الذي نُحت هناك في عام 

كل  على  الفيلة  عادة  كما هي  اإطالقاً،  يتغّير  لم   1٩31

حال. لكن ال�سمت هو الأمر الأ�سواأ. مثاًل ذلك ال�سمت 

ال�ستعمارية  ال�سيا�سة  في  الكني�سة  م�ساركة  يلّف  الذي 

بالطريقة التي يلف بها اأقفا�ص البرج في مون�ستر. واآمل 

اأن ت�سير الكني�سة على منوال الدول وت�سكيالت المجتمع 

المدني التي تعر�ص �سيا�ساتها ال�ستعمارية للنقا�ص العام 

ال�سيا�سات  هذه  في  انخراطها  مدى  عن  النظر  (بغ�ص 

في  الدينية  والموؤ�س�سات  العقائد  دور  لكن  الآن).  حتى 

الحركة ال�ستعمارية يحتاج اإلى معالجة خا�سة في مرة 

قادمة.

اإلى  يقوم  بولوني.  واإعالمي  كاتب  �ستر��سبورغر    �ستاني�سو�ف   

ت�سمل  الثقافي  المجال  في  م�ساريع  بتنظيم  اأخرى  اأمور  جانب 

بولونيا واألمانيا ولبنان. ن�سرت له عام 2٠٠٩ رواية بعنوان: بائع 

الحكايات، العنوان الأ�سلي: Handlarz wspomien، و�ستن�سرها 

دار الآداب بالعربية عام 2٠1٤.

ترجمة: ح�سين �ساوي�ص

تمثال فيل

كرمز للطموحات

الكولونيالية الألمانية 

ون�سب تذكاري

مناه�ص للتفرقة العن�سرية 

في بريمن

Photo: Simone Falk
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I كان م�سرح �لأحد�ث �لعثماني و�ل�سرق �لأو�سطي خالل �لحرب 

�لعالمية �لأولى بالن�سبة للموؤرخين �لغربيين �أ�سبه بعر�س هام�سي ــ لكنه مع 

ذلك �سديد �لتنوع. وحتى �لكتب �لتي تناق�س �لإ�ستر�تيجية �لألمانية يظهر 

فيها �ل�سرق �لأو�سط �لعثماني طو�ل �لحرب �لعالمية �لأولى �أ�سبه باأر�س 

خيالية. ما ينق�س في �لأدبيات �لتاريخية هو ذ�ك �لح�س بالجبهات �لعثمانية 

بو�سفها م�سرحا ن�سطا وحيويا على نحو خا�س لأحد�ث �لحرب �لعالمية 

�لأولى.

حرب �لخالفة �لعثمانية

�لمحاولت �لمن�سية لال�ستيالء على ��سطنبول في �لحرب �لعالمية �لأولى

  SEAN MCMEEKIN    سون ماكميكين�

لم يكل كتاب اللغة الإنجليزية (وخ�سو�سا الأ�ستراليين) 

لورن�ص  فيلم  واأ�سبح  ترديد ق�سة معركة غاليبولي.  عن 

زالت  ال�سينما في هوليوود، ول  العرب من كال�سيكيات 

المذبحة �سد الأرمن عام 1٩1٥ ت�ستثير جدل محموما بين 

الباحثين. تغطي الأدبيات الألمانية قطاعا اأو�سع قليال. 

العظمى«  القوة  اإلى  »الطموح  في�سر  فريتز  كتاب  يترك 

(1٩61) ظالله الوا�سعة على معظم الباحثين الألمان في 

مجال التاريخ العثماني �سواء اتفقوا معه اأم ل، وذلك في 

نقا�سه حول »الجهاد« الذي اأعلنته الدولة العثمانية �سد 

العظمى،  بريطانيا  مقدمتها  وفي  الثالثي،  الوفاق  قوى 

م�سر  في  الم�سلمين  تحري�ص  اإلــى  يهدف  كــان  ــذي  وال

والهند البريطانية على التمرد على الحتالل البريطاني. 

وحتى الكتب التي تناق�ص الإ�ستراتيجية الألمانية يظهر 

العالمية  الحرب  طوال  العثماني  الأو�سط  ال�سرق  فيها 

الأولى غالبا في �سورة اأ�سبه باأر�ص خيالية، حيث كانت 

ف�سلها  ت�سهد  برلين  في  تعد  التي  الطموحة  الخطط 

هناك ب�سبب الإمكانات المحدودة لأهل المنطقة.

�لــدور �لرو�سي  والأمر الذي ل يزال ينق�ص الأدبيات 

العثمانية  الحربية  بالجبهات  الح�ص  ذاك  هو  التاريخية 

الحرب  لأحـــداث  وحيويا  ن�سطا  م�سرحا  باعتبارها 

ح�سب  الم�سكلة  هذه  من  جزء  ويعود  الأولــى.  العالمية 

راأيي اإلى الجهل الغربي بدور رو�سيا الكامل في الحرب 

على جبهات تمتد من ا�سكندنافيا و�ساحل بحر البلطيق 

بدوره  الجهل  هذا  يدين  الرافدين،  واأر�ــص  ــران  اإي اإلــى 

الرو�سية  الــثــورة  فيه  و�سعت  ــذي  ال ال�سديد  للجمود 

الباحثين فيما يخ�ص الجانب الع�سكري لل�سراع. لكنني 

ن�سميه  اأن  يمكن  بما  اأي�سا  مرتبطة  الم�ساألة  اأن  اأظــن 

من  التقليل  اإلــى  الموؤرخون  يميل  النتائج.  انحرافات 

الكبيرة،  الحرب  نطاق  في  العثمانية  الجبهات  اأهمية 

للجهاد  العنان  لإطالق  األمانيا  جهود  باأن  لعلمهم  نظرا 

البريطانية،  الإمبراطورية  اإ�سقاط  اأجــل  من  العثماني 

عن  الأعــبــاء  لتخفيف  البريطانية  الجهود  مثل  مثلها 

ال�سيطرة  عبر  الحرب  من  العثمانيين  واإخــراج  رو�سيا 

ل�سربة  رو�سيا  تجهيزات  وكــذا  الدردنيل  م�سيق  على 

ع�سكرية من الجو والبر والبحر ل�سطنبول، اأي كل هذه 

النهاية  في  جميعها  باءت  قد  الإ�ستراتيجية  المناورات 

تحتوى  مثال  غاليبولي  معركة  عــن  فالكتب  بالف�سل. 

الحملة  ذات محدود عن  ذات طابع  روايات  على  دائما 

الجزيرة  �سبه  من  الحلفاء  قوات  اآخر  بان�سحاب  تُختتم 

اإ�ستراتيجية  عن  النقا�سات  اأمــا   .1٩16 عام  يناير  في 

اإلى �سرد  الألماني فهي تميل ب�سورة م�سابهة  »الجهاد« 

الوقائع كما هي، فيما ي�سبح الحديث ف�سفا�سا عندما 

يجري التطرق اإلى الحملة الع�سكرية الفعلية. 

لإنزال  رو�سيا  يومنا هذا ظلت خطط  وحتى 

قواتها بكثافة على البو�سفور، والتي كان من 

 ،1٩17 عــام  �سيف  في  تنفيذها  المفتر�ص 

اأن  وهو  وا�سح  ل�سبب  وذلــك  فعليا  مجهولة 

اندلع الثورة الرو�سية قد قلل كثيرا من اأهمية 

هذه الخطط. ومع ذلك فاإن هذه المناورات 

كانت بالن�سبة للمخططين الألمان والبريطانيين والرو�ص 

وكان  هائلة،  اإ�ستراتيجية  اأهمية  ذات  الوقت  ذاك  في 

يبدو اأن نتيـجـة الحـرب كلهـا كـانت تعتمـد على التـوازن 

(اأما اأهمية م�سرح الأحداث العثماني بالن�سبة للعثمانيين 

اأنف�سهم، فال يوجد بالطبع اأي ذكر له). اأي�سا لم يكن ثمة 

لنبداأ  النهائي.  الف�سل  يخ�ص  فيما  محتوم  قدري  �سيء 

بمبادرة »الجهاد« الألمانية، لم تكمن الم�سكلة بال�سرورة 

في مفهومها ولكن في تنفيذها. كان الحكم البريطاني 

لم�سر ذات الغالبية الم�سلمة و�سبه القارة الهندية التي 

والهيبة  الخداع  على  موؤ�س�ساً  الم�سلمين  بماليين  تعج 

كانت  ولو  الأر�ــص.  على  الع�سكري  التواجد  على  اعتماده  من  اأكثر 

القيادة  لمقر  اأو  البريطاني  للراج  حقيقية  ع�سكرية  تهديدات  ثمة 

في  �سك  من  فما   ،1٩1٥ اأو   1٩1٤ عامي  القاهرة  في  البريطانية 

اأن البريطانيين كانوا �سين�سغلون بنزاع حقيقي كان �سي�ستوجب قمع 

هذا التحري�ص الجهادي. على النقي�ص من روؤى الُمخِطط الرئي�سي 

للجهاد الألماني البارون ماك�ص فون اأوبنهايم، فاإن ف�سل تحقق هذا 

التحري�ص ل يعك�ص عدم الإخال�ص بقدر كاف للبروبغندا الجهادية، 

في  كافية  قوات  ح�سد  على  األمانيا  قدرة  عدم  بالأحرى  يعك�ص  بل 

قناة  مثل  البريطانية  لالإمبراطورية  الرئي�سية  الحيوية  الممرات 

ال�سوي�ص (الهند كانت بعيدة جدا بحيث اأن الجهود غير العملية لإذكاء 

نار الجهاد هناك كانت، ح�سب راأيي، مجرد لهو غير �سروري). كما 

عر�ست في كتابي The Berlin-Baghdad Express، لم يتمكن الألمان 

العثماني  الحديدية  ال�سكك  خط  في  الجبلية  النقطاعات  ب�سبب 

المدى  بعيدة  مدفعية  اإر�سال  من  و�سوريا،  الأنا�سول  بين  الرئي�سي 

ت�سل لخط ال�سكة الحديد الم�ستخدم لحركة التعزيزات الع�سكرية 

طائرات حربية  على جمع  ول  ال�سوي�ص  قناة  على طول  البريطانية 

اأن  ذلــك  بين  (ومــن  الجوي  المجال  على  العدو  �سيطرة  لمناف�سة 

البريطانيين بمراقبتهم للجو بال منازع قد عرفوا بال�سبط من اأين 

ومتى �ستاأتي ال�سربات التركية الألمانية). ولم ي�سعف الق�سية تحول 

الموارد الألمانية اإلى ع�سرات من مبادرات »الجهاد« ال�سغيرة التي 

ا�ستهدفت الجميع بدءا من الح�سين �سريف مكة اإلى اأئمة ال�سيعة في 

كربالء اإلى �ساه اإيران وو�سول اإلى الأمير حبيب اهلل في اأفغان�ستان، 

ولم يكن با�ستطاعة اأحد منهم توجيه �سربة لم�سالح بريطانية لها 

ولو جزء ب�سيط من اأهمية ال�سوي�ص. لو جلب الأتراك والألمان قوات 

بروبغندا  لكانت  القاهرة،  وهــددوا  للقناة  ناجحا  عبورا  تتيح  كافية 

»الجهاد« الم�سرية عملت من تلقاء نف�سها.

القيادة  تحت  الحلفاء  بماآل حمالت  معرفتنا  اإن  ت�سر�سل   موقف 

للعبث  مثال  الآن  تعد  والتي  وغاليبولي،  الدردنيل  في  البريطانية 

ال�ستراتيجي الدموي، يجعل روؤيتنا م�سوهة مرة اأخرى. حتى نهاية 

حياته ظل وزير البحرية البريطاني وين�ستون ت�سر�سل يعتقد اأن قرار 

الألغام  ال�سهير بوقف حملة ك�سح  الحرب)  الحرب (حكومة  مجل�ص 

الأكبر في  الخطاأ  كان  مار�ص 1٩1٥  اآذار/  بعد معركة 1٨  البحرية 

ـ لقد ظن حينها اأن نق�سان الذخيرة في �سرايا المدفعية  هذه الحربـ 

محطة قطارات حيدر با�سا

في الق�سم الآ�سيوي 

ل�سطنبول بناها الألمان 

قبل الحرب العالمية الأولى
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بعد. في حركة ذات طابع تهكمي ملغز، ظهر الأ�سطول الرو�سي في 

البحر الأ�سود لفترة وجيزة في يوم اإنزال قوات الحلفاء في 2٥ اآذار/ 

غير  م�ساحات  على  قذائف  دزينة  ن�سف  نحو  واأطلق   ،1٩1٥ اأبريل 

ماأهولة من �سواطئ البحر الأ�سود. (بعد ذلك باأ�سبوع عاد الأ�سطول 

بالطبع  للبريطانيين).  مقنعا  يكن  لم  ذلك  لكن  قذيفة،   161 واأطلق 

يعود ف�سل حملة غاليبولي بدرجة كبيرة اإلى ال�سجاعة التركية (اأ�سهر 

بطولت م�سطفى كمال وعلى راأ�سها معركتا �ُسنق باير في يوم 2٥ 

الموقع  العثمانيون  ا�ستعاد  عندما  الأخــرى  والمرة  اأبريل  ني�سان/ 

في ٩ اآب/ اأغ�سط�ص) والقدرة الألمانية على التنظيم والنظام. لكن 

علينا األ نقلل من �ساأن دور الطمع الرو�سي والنعدام التام للكفاءة 

الدبلوما�سية البريطانية في اإتاحة هذا الف�سل.

اأجل  من  يظهروا  لم  لماذا  للرو�ص هو  بالن�سبة  الوا�سح  ال�سوؤال 

المطالبة بجائزتهم الموعودة في ربيع عام 1٩1٥؟ فحتى لو اأقررنا 

باأن الحكومة البريطانية لم تفعل �سيئا لإجبار رو�سيا على الم�ساركة 

بقوات في حملة غاليبولي، فقد كان �سيبدو منطقيا اأن تقوم رو�سيا 

الحقيقة  وفي  ا�سطنبول.  في  اأحقيتها  �سمان  اأجل  من  بالم�ساركة 

قامت القيادة العليا الرو�سية في نهاية اأيار/ مايو 1٩1٥ بح�سد قوات 

لها  محتمل  اإنــزال  اأجل  من  اأودي�سا  في  جندي  األف  اأربعين  قوامها 

الوقت  تنفيذ عمليتها في  رو�سيا من  تتمكن  لم  واإن  البو�سفور.  في 

المنا�سب لم�ساعدة البريطانيين في اآذار/ مار�ص اأو ني�سان/ اأبريل، 

فقد كان لديها محفزات كافية لعمل ذلك في وقت لحق خالل ذاك 

الربيع اأو ال�سيف. 

لكن ات�سح اأن عام 1٩1٥ كان عاما مريعا لرو�سيا، ففي 

البحر  اأ�سطول  قيام  واأثناء   ،1٩1٥ مايو  ــار/  اأي من  الثاني 

�سواطئ  على  جادة  وغير  م�سللة  بهجمات  الرو�سي  الأ�سود 

البو�سفور لدعم البريطانيين اإلى جانب القوات النيوزيلندية 

على  عنيف  ق�سف  مواجهة  فــي  ثبتت  التي  والأ�سترالية 

�سفتي الدردنيل الأوروبية والآ�سيوية، اخترق الألمان الجبهة 

ال�سهل  في  ثغرة  اأحــدث  ما  تارنو،  ــ  غورلي�ص  في  الرو�سية 

الأوروبي ال�سمالي. �سي�سهد هذا ال�سيف الن�سحاب الرو�سي 

في  لرو�سيا  الخا�سعة  المناطق  معظم  �سقوط  بعد  الكبير، 

في  القي�سري  الجي�ص  قيادة  مقار  ذلــك  في  بما  بولندا، 

ــ  الألمانية  القوت  اأيــدي  في  نف�سها  ووار�سو  بارانوفيت�سي 

عنه  ونتج  كبيرة،  معاناة  الن�سحاب  هذا  �سّبب  النم�ساوية. 

نزوح مليوني لجئ من بينهم ن�سف مليون يهودي طردوا من 

الألمان. في  ي�ساعدون  اأنهم قد  الجبهات خوفا من  مناطق 

بالحكم  تع�سف  كادت  التي  ــ  الألمان  مع  ح�ساباتها  ت�سفية  لحظة 

في  الجي�ص  قيادة  بنف�سه  الثاني  نيقول  القي�سر  (تولى  القي�سري 

اأيلول/ �سبتمبر عام 1٩1٥ ل�ستعادة المعنويات) ــ كانت رو�سيا في 

لتوجيه  وجوية  وبحرية  برية  قوات  عليها ح�سد  فيه  ي�سعب  موقف 

تكبد  التوقيت،  ناحية  مــن  مريع  و�سع  وفــي  ل�سطنبول.  �سربة 

الأرمن التابعون للحكم العثماني اآلم لحظتهم الخا�سة في ت�سفية 

�سرق  في  التهجير  حملة  بداأت  عندما   ،1٩1٥ مايو  في  الح�سابات 

خلف  كبير  نطاق  على  ال�سيف  في  انت�سرت  التي  (الحملة  تركيا 

في  الرو�سي  القوقاز  جي�ص  با�ستطاعة  يعد  لم  القتال).  خطوط 

الرو�سية في  القوات  العبء عن  لتخفيف  اُ�ستدعي  والذي  تبلي�سي، 

اأوروبا، من المجيء لم�ساعدة الأرمن، ول قيادة البحر الأ�سود كانت 

قادرة حقا على التفكير في اإر�سال قوات برية وبحرية وجوية قوامها 

اأربعين األفا اإلى البو�سفور.

التي  الدراماتيكية  الإ�ستراتيجية  الظروف  األ تجعلنا  لكن يجب 

التي  الطاغية  الأهمية  عن  نغفل   1٩1٥ في  الرو�ص  القادة  واجهت 

اأولوها للجبهة العثمانية وخ�سو�سا، ل�سطنبول والم�سيقين. وفعال 

في  اأوروبــا  في  القي�سري  للجي�ص  القتال  خطوط  ا�ستقرار  بمجرد 

تبلي�سي،  اإلــى  تعزيزات  باإر�سال  �سمح  الــذي  بالقدر   1٩1٥ خريف 

اندفع جي�ص القوقاز الرو�سي ليحا�سر اأر�سروم العثمانية „المنيعة“ 

في �سباط/ فبراير 1٩16، ولي�ستولي على مينائي ريزه وترابزون في 

التركي في  ال�سرق  في  الح�سا�ص  المعقل  واإرزينغان  اأبريل،  ني�سان/ 

لقد  وبيتلي�ص جنوبا).  بالتزامن مع فان ومو�ص  (وذلك  يوليو  تموز/ 

على ال�ساطئ �سيجعل معنويات القوات العثمانية الألمانية على و�سك 

ل�سبب  ت�سر�سل،  موقف  عن  تدافع  قليلة  قلة  اإل  تبق  لم  النهيار. 

وجيه، وهو اأنه كان على خطاأ ب�ساأن م�ستوى الذخيرة والمدفعية لدى 

العدو (في الواقع اأطلقت المدفعية الألمانية التركية حوالي 22٥٠ 

تاأرجحت  التي   1٩1٥ مار�ص  اآذار/   1٨ معركة  خالل  فقط  قذيفة 

من  اأكثر  معهم  كان  لكن  والن�سر،  الهزيمة  بين  الطرفين  كفة  فيها 

المعنويات  اإن  القول  ال�سعب  ومن  احتياطية،  قذيفة  األف  ع�سرين 

اأن �ساهد رجال المدفعية غرق ما ل يقل عن  كانت منخف�سة بعد 

كانت  فقد  ذلك  ومع  اليوم).  هذا  خالل  للعدو  حربية  �سفن  ثالث 

لت�سر�سل وجهة نظر، واإن لم تكن بال�سرورة متعلقة بنظام المعركة 

ــ  في هذا اليوم بالذات. تكمن وجهة نظره في الهدف من الحملة 

طرد العثمانيين من الحرب، وفتح منفذ م�سترك اإلى موانئ رو�سيا 

اأو�سع  وب�سكل  الحرب  اإمــدادات  لإر�سال  الأ�سود  البحر  في  الدافئة 

و�سع حد للمطامع الألمانية في ال�سرق الأو�سط العثماني، وقد كانت 

وجهة نظر �سليمة ا�ستراتيجيا. لو �سقطت ا�سطنبول في عام 1٩1٥، 

كان ذلك �سيتيح لقوى الوفاق الثالثي فتح جبهة وا�سعة في البلقان 

بلغاريا  اليونـان وتراقيا في مواجهة القوى المركزية عن طريق  من 

(اأي قوى متذبذبة، في هذا ال�سيناريو، كانت �ستلتحق على الأرجح 

بقوى الوفاق الثالثي المنت�سرة، ولي�ص بالقوى المركزية)، من ال�سعب 

ت�سور اأن اإمبراطورية النم�سا وهنغاريا، على الأقل، كانت �ست�ستطيع 

�سيكون  كان  اأنه  الموؤكد  من  اأخــرى.  �سنوات  لثالث  القتال  موا�سلة 

ب�سبب  مبتورتين  ب�ساقين  ولكن  القتال،  موا�سلة  األمانيا  با�ستطاعة 

ال�سعب  من  اأنه  اإل   ،Drang nach Osten اأوروبــا  �سرق  لغزو  �سعيها 

ت�سور ال�سبب وراء موا�سلتها للقتال.

كان ف�سل الحلفاء الحقيقي في الدردنيل وبعد ذلك في غاليبولي، 

نف�سه،  ت�سر�سل  كان  لقد  ا�ستراتيجيا.  ــ  دبلوما�سيا  قناعتي،  ح�سب 

ورغم ندمه لحقا على وقف الحملة البحرية في اآذار/ مار�ص 1٩1٥، 

قد ن�سح في الأ�سل بال�ستعانة بالقوات البرية لدحر �سرايا المدفعية 

على ال�ساحل ــ وكان هذا الن�سح موجها لكت�سنر وحده لإبالغه باأنه 

لم يعد ثمة خيار متاح. ولكن حتى اإذا تركنا جانبا اأن قوات الحلفاء 

اأبريل  ني�سان/  من  والع�سرين  الخام�ص  في  ال�ساطئ  اإلى  نزلت  قد 

عام 1٩1٥، فقد كانت قادرة بالفعل على القيام بهجوم بري وجوي 

وبحري وكان باإمكان البريطانيين اأن ي�سعوا في ح�سبانهم دعم 1٥٠ 

ـ اإل اأن الرو�ص قد غاروا  األفا من القوات اليونانية التي عر�ستها اأثيناـ 

الق�سطنطينية  بطريركية  ترث  قد  اأخرى  اأرثوذك�سية  قوة  وجود  من 

واعتر�سوا على م�ساركة اليونانيين.

فاإن  اليوم،  هذا  تعرف  قليلة  قلة  اأن  ورغــم  ذلــك،  غ�سون  في 

رو�سيا نف�سها قد وعدت باإر�سال اأربعين األف جندي اإلى البو�سفور 

موافقة  ورغــم  لكن  ــ  الدردنيل  في  للتقدم  الحلفاء  قــوات  لدعم 

على  ال�سيادة  رو�سيا  لإعطاء   1٩1٥ مار�ص  اآذار/  في  البريطانيين 

ا�سطنبول بعد غزوها، لكنهم لم يلتزموا بذلك. وبالنظر اإلى الأهمية 

البريطانيون  يكون  اإل  للده�سة  المثير  فمن  للحملة،  الإ�ستراتيجية 

قادرين على اإرغام اأي من اليونان ورو�سيا على اإحداث هذا الت�ستت 

نجاح  يجعل  اأن  وحده  �ساأنه  من  كان  الذي  العثمانية،  الموارد  في 

الحملة ممكنا.

مــعــارك �لــدردنــيــل وعــو�قــبــهــا لــم تقدم الــدرا�ــســات عــن حملة 

الدردنيل �سيئا جديدا ــ لقد عكف الموؤرخون البريطانيون ل�سنوات 

التي جمعتها لجنة  الدردنيل«  بتقارير »لجنة  على درا�سة ما يعرف 

نفائ�ص  ثمة  تبقى  ذلك  مع   .1٩17-1٩16 عام  في  ر�سمية  تحقيق 

مخفية في هذه الوثائق وتفتح المجال لأ�سئلة افترا�سية مبهرة عن 

ف�سلها).  اأ�سباب  اأي�سا  (وت�سرح  الحملة  لنجاح  المحتملة  الكيفية 

البرية  القوات  قائد  هاميلتون  إيان  ال�سير  المحققون  �ساأل  عندما 

التي احت�سدت اآنذاك، عما خططت القيادة البريطانية العليا عمله 

في حال كان با�ستطاعة كا�سحات الألغام تطهير الممر عبر الم�سيق 

ال�سفة  على  قواته  اإنــزال  ينوي  كان  باأنه  اأجــاب  مار�ص،  اآذار/  في 

الأوروبية لبحر مرمرة واأن يهاجم الجبهة العثمانية في كاتالكه، قبل 

تعزيزات  اإر�سال  اإلى  الهرع  الألمانية من  التركية  القيادة  تتمكن  اأن 

اإليها من تراقيا. لكن هاميلتون كان تحت اإمرة وزير الحرب هوارت�سيو 

في  المحادثة  هذه  جرت  ــ  التعجل  من  ب�سيء  اأمــره  الذي  كيت�سنر 

اآذار/ مار�ص عام 1٩1٥، وقبل اأيام فقط من المعركة الحا�سمة في 

الم�سايق ــ باأن عليه اأن يخطط لإنزال قواته على ال�سفة الآ�سيوية 

كيت�سنر.  هاملتون  �ساأل  اإذن؟  لماذا  اإ�سكودار.  في  ا�سطنبول  من 

اإ�سكودار  في  الر�سو  بعد  كا�سفة:  كانت  والإجابة 

مرت قوات هاميلتون اأن „تن�سم اإلى قوات رو�سية 
ُ
اأ

�ستتعاون معي وتحت اإمرتي“.

يوجد هنا احتمال تاريخي مذهل. اإذ كان من 

في  يفكران  كانا  وكيت�سنر  هاميلتون  اأن  الوا�سح 

الأقل  الآ�سيوية  ال�سفة  على  م�سترك  بريطاني  ــ  رو�سي  اإنــزال  اأن 

العثمانية  الحكومة  لإقناع  فرن�سية)  م�ساركة  مع  (اأي�سا  تح�سينا 

لت�سعة  الوحل  في  الخو�ص  من  اأف�سل  كان  المقاومة،  جدوى  بعدم 

اأ�سهر في مواجهة دفاعات غاليبولي ال�سديدة التح�سين. لو اأعطينا 

م�سداقية لهذه المحادثة التاريخية، ف�سنجد اأنها جرت في يوم 12 

اآذار/ مار�ص 1٩1٥ وهو اليوم ذاته الذي وافقت الحكومة البريطانية 

العثمانيين  والم�سيقين  ا�سطنبول  على  رو�سيا  ح�سول  اأحقية  على 

بعد الحرب. والآن يمكن للمرء اأن يفكر في اأنه كان من المعقول اأن 

يربط البريطانيون بين �سيئين وهو اأن ح�سول رو�سيا على الجائزة 

فعليا  بم�ساركتها  م�سروطا  يكون  اأن  يجب  الحرب  بعد  ما  الكبرى 

لم  ا�سطنبول. ومع ذلك  برية وجوية وبحرية لحتالل  باإنزال قوات 

يقم وزير الخارجية البريطاني باأي �سيء من هذا القبيل، فقد انخدع 

وزير  اأ�سار  اإذ  ــ  الذكي  الدبلوما�سي  البتزاز  من  �سيء  بها  بحركة 

نحو  وعلى  باأ�سبوع  ذلك  قبل  �سازنوف  د.  �ص.  الرو�سي  الخارجية 

مبهم باأنه لو لم يتمكن من الم�سيقين، فاإن حكومة �سديقة لألمانيا 

قد تتولى الحكم في بطر�سبورغ وتعقد �سالما منف�سال مع األمانيا ــ 

اأعلن غراي موافقة بريطانيا غير الم�سروطة بمنطق غريب  بعدها 

مفاده اأنه بوعده الرو�ص بالح�سول على ا�سطنبول قد حال دون اإدعاء 

الحكومة الرو�سية باأن بريطانيا لن ت�سلمها ا�سطنبول.

�لتردد �لرو�سي  وهكذا فاإن رو�سيا ح�سلت على �سمان دبلوما�سي 

ب�سيادتها الم�ستقبلية على ا�سطنبول والم�سيقين، وتُركت لها حرية 

عدم الظهور خالل معركة غاليبولي الطويلة الدامية التي تلت فيما 
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ُدمر الجي�ص الثالث العثماني، الذي كان مقر قيادته في ال�سابق في اأر�سروم، عن بكرة اأبيه تقريبا في 

عام 1٩16، اإذ خ�سر 1٠٠ األف من رجاله ومعظم اأ�سلحته. ونظرا لتلهفهم الم�سبق بداأ الرو�ص في اإن�ساء 

خط �سكة حديد بطول �سواحل البحر الأ�سود من باتوم وحتى ترابزون، محول الأخيرة اإلى قاعدة اأمامية 

حيوية. وبمجرد ما ذاب جليد ال�ستاء كان جاهزا للزحف اإلى �سيفا واأنقرة وا�سطنبول نف�سها، ومت�سال 

بمحطة �سكة حديد لتوزيع الموؤن الع�سكرية في اأنقرة. 

��سطنبول وت�سارغر�د  بعيدا تماما عن فكرة ن�سيان ا�سطنبول بعد الإخفاق البريطاني في غاليبولي، 

�سهدت الخطط الرو�سية لح�سار »ت�سارغراد« اأي مدينة القي�سر كما كانوا يطلقون على ا�سطنبول حراكا 

ــ بداأت رو�سيا هجوم القوقاز في 1٠ ت�سرين  قويا (وفي الحقيقة قادت الأمور لبع�سها البع�ص تلقائيا 

الثاني/ يناير 1٩16 في اليوم التالي لإخالء اآخر جندي بريطاني لكيب هيلي�ص، ويمكن اأن تكون الفكرة 

النتهازية نوعا ما ل�سرب الجي�ص العثماني الثالث قبل و�سول الإمدادات قد ا�ستُلهمت من اأحداث معركة 

غاليبولي). وكما تبين، لم يكن العام الحرج في اإقرار م�ستقبل ا�سطنبول والم�سيقين، هو 1٩1٥ عندما 

كانت رو�سيا ما زالت غير م�ستعدة وتواجه خطر تغلب الألمان عليها، ول عام 1٩16، عندما بداأت في و�سع 

الأ�سا�ص لم�سروعها، ولكن في عام 1٩17 عندما اأ�سبحت كل القطع ال�سرورية للعملية البرية والبحرية 

والجوية اأخيرا جاهزة. واآخرها ظهرت في الثالثين من نوفمبر عام 1٩17، عندما ُد�سنت اأول مدرعة 

اللحظة الأخيرة ب�سبب انفجار على �سطحها. تلك  اإثر خطاأ وقع في  البحر الأ�سود  بحرية رو�سية في 

كانت المدرعة »الإمبراطورة كاترين العظمى«، تيمنا بالإمبراطورة الأ�سطورية التي كانت اأول من و�سع 

فكرة غزو »ت�سارغراد«، روما الثانية، و�سعيا ل�ستعادة اأيام المجد الرو�سي في القرن الثامن ع�سر (وعلى 

خطى فر�سها لمعاهدة كيت�سوك كاينارجي الإمالئية على العثمانيين في عام 177٤). في غ�سون ذلك زال 

تهديد الطرادة الألمانية غوبن التي كانت وبال على الأ�سطول الرو�سي وا�ستهرت باإفالتها من المراقبة 

البريطانية وو�سولها اإلى ا�سطنبول في تموز/ اأغ�سط�ص 1٩1٤، واأعانت العثمانيين في دخول الحرب عن 

طريق ق�سف اأودي�سا في اأكتوبر من ذاك العام، 

واأ�سهمت في اإبعاد الأ�سطول الرو�سي عن اإعانة 

البريطانيين في ني�سان/ اأبريل 1٩1٥ من خالل 

تهديدها لأودي�سا، والتي اأفلتت من ع�سرات من 

التوربيدو والقذائف في هجمات ا�ستهدفتها في 

الأ�سا�سية  مدافعها  نُزعت  (لقد  الأ�سود.  البحر 

عيد تركيبها على ال�ساطئ).
ُ
واأ

لرو�سيا  مريعا  عاما   1٩1٥ عــام  كــان  واإذا 

كانت  اإذ  معجزاتها،  عــام  كــان   1٩17 عــام  فــاإن 

عام  ــف  „األ بعد  ا�سطنبول،  غــزو  ب�سدد  اأخيرا 

رو�سي.  دبلوما�سي  كتب  ح�سبما  الإحباط“  من 

البرية  لل�سربة  الرو�سية  الخطط  ا�ستمرت  وقد 

بعد  حتى  البو�سفور  على  والجوية  والبحرية 

الواقع  في  بل  انقطاع،  دون  فبراير  ثورة  اندلع 

جانب  من  تنفيذها،  اأجــل  من  العمل  ت�سريع  تم 

ــغــزو الــدرامــاتــيــكــي كـــان يعد  لأن مــثــل هـــذا ال

الموؤقتة.  الحكومة  لتاأييد  العام  ــراأي  ال بح�سد 

كولت�ساك  ف.  األك�سندر.  الأدمــيــرال  ونظم  بل 

المقرر  من  كان  التي  »ت�سارغراد�سكي«  الفرقة 

اأكبر قدر  تُحدث  الإنزال بحيث  تقود عملية  اأن 

الدراماتيكي. وكما و�سف  ال�سيا�سي  التاأثير  من 

بافل ميليوكوف موؤ�س�ص حزب »كاديت« الليبرالي 

بليغة،  ب�سورة  الموؤقتة  الحكومة  خارجية  ووزير 

عن  التخلي  والإجــرام  العبث  من  „�سيكون  فاإنه 

هي  وكوزموبوليتية  اإن�سانية  فكرة  با�سم   ... للحرب  جائزة  اأكبر 

البحر  في  مالئمة  مناخية  ظروف  ول�سمان  العالمية“.  ال�ستراكية 

الأ�سود، كان من المفتر�ص اأن يبداأ الهجوم البري والبحري والجوي 

في الفترة ما بين 1٤ حزيران/ يونيو و 1٤ تموز/ اأغ�سط�ص 1٩17.

في ني�سان/ اأبريل 1٩17، وحتى عندما واجه ميليوكوف م�سكالت 

مع المعار�سين الي�ساريين للحرب لرف�سه التخلي عن اأطماع رو�سيا 

محاولة  اأول  اإلى  قادت  الأزمــة  (هذه  الم�سيقين  في  »الإمبريالية« 

انقالب بل�سفية فا�سلة في مطلع مايو، بالتزامن مع ا�ستقالة ميليوكوف 

والمعتدلين الآخرين في الحكومة الموؤقتة)، اأطلق كولت�ساك اأول مناورة 

ا�ستطالعية اإلى م�سيق البو�سفور، وكانت عبارة عن مجموعتين من 

المدمرات والطرادات واأي�سا ثالث ناقالت طائرات بدائيات (كانت 

نماذج اأولية م�سممة لتتيح للطائرات البحرية اأن تنطلق في طلعات 

الرو�سية  البحرية  الطائرات  من  العديد  ق�سفت  المدى).  ق�سيرة 

المنطلقة من ناقالت الطائرات التي حملتها من اأودي�سا، العديد من 

الح�سون العثمانية بطول البحر الأ�سود.

يونيو  حزيران/  من  والع�سرين  ال�ساد�ص  وفي  �لرو�سية   �لــثــورة 

كيرن�سكي  لهجوم  الأخيرة  التح�سيرات  كانت  واأي�سا عندما   ،1٩17

على  تجري  غالي�سيا  في  النم�ساوية  المواقع  على  الفا�سل  ال�سهير 

في  البو�سفور.  اإلى  المهاجمة  كولت�ساك  قوات  و�سلت  و�ساق،  قدم 

هذه المرة ظهرت المدرعة البحرية »الإمبراطورة كاترين العظمى« 

من  �سغير  واأ�سطول  طــائــرات  بناقالت  م�سحوبة  الأولـــى،  للمرة 

اأدراجه  اأن يعود  المهيب  الأ�سطول  ــ لكن كان على هذا  المدمرات 

�سلة  ذات  ربما  لأ�سباب  ال�ساحل،  من  ميال  اأربعين  بعد  على  وهو 

بتدني المعنويات (كان ثمة تمرد في اأ�سطول البحر الأ�سود، رغم اأن 

كولت�ساك قد بدا وكاأنه ا�ستعاد ال�سيطرة بعد اإعدامه لقادة التمرد). 

وفي الأنفا�ص الأخيرة لروح »ت�سارغراد« نفذت عدة طائرات حربية 

ا�سطنبول  على  هجمات  الطائرات  ناقالت  على  �ُسحنت  رو�سية 

نف�سها في يومي ٩ و 1٠ تموز/ يوليو 1٩17، واأ�سقطت عدة قنابل 

على من�ساآت في ناحية المرفاأ في القرن الذهبي وو�سلت اإلى �سان 

الدولي)  الحالي لمطار ا�سطنبول  الموقع  �ستيفانو (ي�سيلكوي، وهو 

قبل اأن تعود. والف�سل الأخير في هذه الدراما كان في محله: في 

ال�ساد�ص والع�سرين من تموز/ يوليو 1٩17، عندما اكت�سحت حركات 

البحر  باأ�سطول  الدمار  واأنزلت  الرو�سية  الجيو�ص  �سفوف  التمرد 

في حقل  بمحرك طريقه  مزود  وحيد  رو�سي  زورق  اأخطاأ  الأ�سود، 

األقى قائده بر�سالة  البو�سفور، وعندئذ  الألغام الذي يحمي م�سيق 

�سالم في زجاجة تجاه ال�ساطئ (ومفادها اأن الأتراك والرو�ص اإخوة: 

الغريبة  الطريقة  بهذه  لكليهما).  الحقيقيين  الأعــداء  هم  الألمان 

والموؤثرة نوعا ما تقو�ست طموحات رو�سيا القديمة لغزو ا�سطنبول 

والم�سايق على رمال الثورة الرو�سية. 

خبت  اأن  فبعد  وحدها،  الرو�سية  الثورة  فعل  ذلك  كل  يكن  لم 

في  وا�سع  نطاق  على  المنت�سرة  المنت�سرة  الرو�سية  الجيو�ص  �سعلة 

واإيران  الرافدين  واأر�ص  والأنا�سول  النم�ساوية  اأماكن مثل غالي�سيا 

هذه  كل  في  القي�سرية  الحتالل  قــوات  قامت  عندما  وتحديدا  ــ 

المناطق ب�سد الرحال اإلى الوطن كي ل تفوتهم فر�سة النتزاع الثوري 

 1٩17 عام  في  ال�سيا�سية  ال�سطرابات  انمحت  لالأرا�سي،  الكبير 

بالن�سبة للكثيرين من الجمهور الغربي وظل ف�سل كامل من الحرب 

ال�سرق  م�سرح  بارزة من  اأهمية  ذات  قليلة  باأبواب  الأولى،  العالمية 

وا�ستيالء  لورن�ص  اإي.  الأرمينية، ت.  المذبحة  (غاليبولي،  الأو�سط 

بريطانيا على فل�سطين و�سوريا) يُذكر على نطاق وا�سع حتى اليوم. 

لكن ت�سوهات المعرفة التاريخية الناجمة عن ذلك خطيرة، ويتبدى 

ذلك ب�سورة لفتة في الم�ساومات الالنهائية حول م�سروعية معاهدة 

�سرد  اإن  العثمانية.  تركيا  تق�سيم  ب�ساأن  بيكو عام 1٩16  ــ  �سايك�ص 

ق�سة انهيار الإمبراطورية العثمانية دون ذكر الدور الرائد لرو�سيا، 

الوا�سعة،  ال�سعبية  ذوي  والُكّتاب  الموؤرخين  من  العديد  يفعل  كما 

ال�سوفيتي في عام  التحاد  انهيار  الحديث عن  ال�سيء  بع�ص  ي�سبه 

لعبت  الواقع  في  المتحدة.  الوليات  دور  اإلى  الإ�سارة  دون   1٩٩1

وحتى  بل  ــ  العثمانية  الإمبراطورية  تحطيم  في  رائدا  دورا  رو�سيا 

المفاو�سات الم�سماة ب�سايك�ص بيكو كان قد تم الإعداد لها في �سان 

بطر�سبورغ في ربيع عام 1٩16 تحت رعاية وزير الخارجية الرو�سي 

�سازونوف. وكون رو�سيا ب�سبب ثورتها الرهيبة عام 1٩17 ومعاهدة 

اتفاق  على  خاللها  من  وافقت  التي   1٩1٨ لعام  ليتوف�سك  بري�ست 

�سالم اإمالئي منف�سل مع األمانيا، يجعلها تخ�سر اأي اأحقية لها في 

الأرا�سي العثمانية في ت�سويات ما بعد الحرب، ل يغير من حقيقة 

مفادها اأنها قد دعمت مطالبها بقوة ال�سالح (بل وكادت اأن تح�سل 

عليها في عام 1٩17).

الحرب  خالل  الرو�سية  الإمبريالية  المناورات  ن�سترجع  عندما 

العالمية الأولى والتي طواها الن�سيان، يمكننا اأن نفهم مغزى اأحداث 

التي  الدموية  الت�سحية  بدءا من  ذلك غام�سة،  تبدو بخالف  كانت 

رو�سيا  تفوز  اأن  اأجــل  (مــن  غاليبولي  فــي  الحلفاء  قــوات  قدمتها 

و�سح 
ُ
با�سطنبول والم�سيقين ــ هذا ل يعني اأن هذا الهدف كان قد اأ

والأ�سترالية)،  النيوزيلندية  القوات  لجنود  اأو  البريطانيين  للجنود 

اإلى الكارثة الأرمينية في عام 1٩1٥ (كان الأرمن العثمانيون بيدقا 

واجهه  الذي  النزاع  اإلى  ثم  تركيا)،  �سرق  في  رو�سيا  لمطامع  مهما 

حيث  الرافدين،  اأر�ــص  �سمال  في  دجلة  �سفاف  على  البريطانيون 

ا�ست�سلم الجنرال تاون�سهند مع كامل فرقته في كوت العمارة (طلب 

عن  العبء  تخفف  اأن  اإيــران  في  الرو�سية  البعثة  من  البريطانيون 

تاون�سهند بق�سف بغداد ــ واختار الرو�ص بانتهازية كما في غاليبولي 

األ يمدوا يد العون). وباإمكاننا با�سترجاع هذه الأحداث بخا�سة، اأن 

نح�سن فهم الحرب العالمية الأولى التي يمكن ب�سبب اأ�سولها العائدة 

اإلى الحرب الإيطالية التركية وحرب البلقان في الأعوام من 1٩11 

اإلى 1٩13، واأي�سا ب�سبب نتيجتها المتنازع عليها بمرارة في ال�سرق 

الخالفة  ا�سما جديدا هو حرب  بب�ساطة  عليها  نطلق  اأن  الأو�سط، 

العثمانية.

وله  بتركيا،  ا�سطنبول  كوت�ص في  التاريخ في جامعة  يدر�ص   �سون ماكميكين  

موؤلفات تاريخية عديدة.

ترجمة: اأحمد فاروق
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I بعد �نتهاء �لحرب �لعالمية �لأولى بفترة ق�سيرة، �نطلق �لكاتب �لأمريكي 

جون دو�س با�سو�س، �إلى �لم�سرق و�طلع ب�سكل مبا�سر على �لتغير�ت

�لجذرية �لتي خلفتها �لحرب في تلك �لمنطقة.  �إذ بد�أت رحلته من ��سطنبول 

�لمحتلة و�نتهت في �سوريا، ماًر� بجورجيا و�أذربيجان و�إير�ن و�لعر�ق، و�أعطى 

من خاللها لمحة فريدة من نوعها حول �أجو�ء تلك �لفترة.  

في �ل�سرق �لبري

رحلة �لأمريكي جون دو�س با�سو�س لل�سرق

STEFAN WEIDNER    ستيفان فايدنر�

جاء قرار جون دو�ص با�سو�ص بالتوجه اإلى ال�سرق الأو�سط في عام 

ال�سوق  لذلك  واأذعن  الأنفا�ص،  تخطف  تاريخية  با�سطرابات  مليء 

الأدبــاء  بين  معهودا  كان  والــذي  الم�سرق،  اإلــى  جذبه  طالما  الــذي 

الغربيين. وكان با�سو�ص قد رافق والدته عام 1٩12 في رحلة نيلية 

طريق  في  ا�سطنبول  في  اأيام  اأربعة  وق�سى  ال�سودانية  الحدود  اإلى 

عودتهم اإلى اأوروبا. اإل اأنه حين توجه بمفرده مرة اأخرى اإلى ا�سطنبول 

في عام 1٩21 كانت قد نُ�سرت له روايتان بالفعل. اإن روايات هذا 

الكاتب، الذي كان قد اأتم عامه الخام�ص والع�سرين في تلك الفترة، 

م�ستوحاة من تجاربه الحربية وهما: »مبادرة رجل واحد« و »ثالثة 

اأن جون دو�ص با�سو�ص ولد في �سيكاغو في  جنود«. ويجدر بالذكر 

1٤ كانون الثاني/ يناير عام 1٨٩6 كابن غير �سرعي لمحام ذي �ساأن 

من نيويورك. وبوفاة والده عام 1٩17 ح�سل با�سو�ص على اإرث �سغير 

�ساعده على تمويل اأ�سفاره ونمط حياته غير الم�ستقر. 

فترة  والــده خالل  وفــاة  بخبر  با�سو�ص  علم  تــجــارب ذ�ت ب�سمة  

اإقامته الطويلة في اإ�سبانيا. وبعد وفاته تطوع با�سو�ص، ذلك ال�ساب 

�سيارة  ك�سائق  بل  كجندي،  يتطوع  لم  ولكنه  الجي�ص.  في  المثقف 

موؤ�س�سة  قبل  من  تُمول  التي  ال�سحية  الــوحــدات  باإحدى  اإ�سعاف 

ب�سكل  الحرب  تجارب  با�سو�ص  ليعاي�ص  كفيال  ذلك  وكــان  خيرية. 

مبا�سر. ومما كتبه في هذا ال�سدد بتاريخ 23 اآب/ اأغ�سط�ص 1٩17 

كيف  للتعجب،  لمثير  „اإنه  مارفن:  رمزي  اإلى �سديقه  ر�سالة  �سمن 

ي�سيبك  اأن  دون  من حولك  ينفجر  اأن  القنابل  من  هائل  لكم  يمكن 

منه �سيء.“ اإن اأولى روايات با�سو�ص، »مبادرة رجل واحد«، تعد رواية 

اأنها ل تتعدى المائة �سفحة وتكاد تكون مجزاأة. اإل  ق�سيرة، حيث 

اأنها على الرغم من ذلك تج�سد لنا النتهاكات وال�سراعات الم�سنية 

والوح�سية البالغة، باأق�سى واقعية ممكنة. اإنها لي�ست رواية تقليدية 

بل نوع من التقارير الأدبية الحية من �ساحة الحرب، تتمحور اأحداثها 

تجلت  بل  تخلو،  لم  �سوتية  وم�سارات  لقطات  حــول 

فيها بو�سوح تاأثير تقنية المونتاج. ولقد ا�ستعان دو�ص 

بتقنيات  ذكرها  ال�سابق  رحالته  تقارير  في  با�سو�ص 

مماثلة ا�ستمدها من اأعمال اأدبية رائدة، واأجادها اإلى 

التي  الروايات  تلك  الكبيرة.  رواياته  في  البراعة  حد 

»الوليات  وثالثية   (1٩2٥) مانهاتن«  »تحول  �سهرته:  قواعد  اأر�ست 

المتحدة الأمريكية« (1٩36-1٩3٠). 

لقد كره دو�ص با�سو�ص الحرب، وكان في الن�سف الأول من حياته 

اأنه المت�سبب  اأ�سد المناه�سين للنظام الجتماعي الذي بدا له  من 

جبهة  من  كتب  ذلك  من  الرغم  وعلى  الراأ�سمالية.  وهو  األ  فيها، 

القتال اإلى �سديقه رمزي مارفن في 2٩ اآب/ اأغ�سط�ص  1٩17 قائال: 

منذ  بها  اأ�سعر  لم  �سعادةٌ،  تغمرني حقا،  اإنها  هنا،  �سعادة  اأكثر  „اأنا 

�سارخ  تناق�ص  ثمة  اأن  الأولــى  الوهلة  من  نظن  ولعلنا  زمن طويل.“ 

كمناورة  الحرب  يج�سد  اإنه  الخطاب.  في  وقوله  با�سو�ص  راأي  بين 

تقليدية (ي�سفها في اإحدى خطاباته بتاريخ 23 اآب/ اأغ�سط�ص 1٩17: 

„حماقة لعينة اإلى اأبعد الحدود، خاليا �سرطانية �سخمة تتغذى على 

الحرب  الذي عاي�ص  يزعم، وهو  الرغم من ذلك  الأكاذيب“)، وعلى 

ب�سكل مبا�سر، اأنه لم ي�سعر اأبدا بمثل هذه ال�سعادة؟ يتعين على المرء 

التفكير قليال للو�سول اإلى العامل الم�سترك الذي يجمع بين هذين 

الموقفين. اإنه �سعور بال�سيق اإزاء الحداثة والح�سارة، ويتج�سد لنا 

مائة  يمر عليها  والتي  المعنية،  الرحالت  تقارير  بو�سوح من خالل 

عام عما قريب. وباأ�سلوب م�سابه لخطاب 1٩17 الذي �سبق الإ�سارة 

اإليه، ي�سف با�سو�ص �سعوره اأثناء رحلة القافلة من بغداد اإلى دم�سق 

»اليوم ال�سابع ع�سر«، قائال: „لم اأكن اأبدا بمثل هذه ال�سعادة“. اإننا 

لنتعجب اإذا ما �سمعنا هذا الو�سف عن الحرب، ولكننا ن�سدقه على 

الفور اإذا ما ُو�سفت به ال�سحراء. 

�أ�سفار عديدة  لقد بداأت خبرة جون دو�ص با�سو�ص مع ال�سفر منذ 

الفنادق“.  „طفولة غرف  باأنها  بعد  التي و�سفها فيما  تلك  طفولته، 

حيث ق�سى دو�ص با�سو�ص طفولته ما بين غرف الفنادق في بروك�سل 

هي  بها  ن�ساأ  التي  الأولــى  اللغة  وكانت  وباري�ص،  وفي�سبادن  ولندن 

الفرن�سية. وكان والده، جون راندولف دو�ص با�سو�ص هو من يتكفل 

الزوجة  بمثابة  با�سو�ص  دو�ص  والدة  يعامل  كان  اأنه  ويُذكر  باأ�سفاره. 

اإلى  عمله  بل خالل رحالت  منتظم،  ب�سكل  يراها  يكن  فلم  الثانية، 

في  متو�سط  مجموع  على  ح�سوله  وبعد  الأول.  المقام  في  ــا  اأوروب

واآدابها بجامعة هارفارد، (حيث عقد عدة  اللغات الأوروبية  درا�سة 

 1٩16 عام  في  �سافر  كيومينجز)  اإ.  اإدوارد  مع  بينها  من  �سداقات 

على مدى اأربعة اأ�سهر عبر اإ�سبانيا. واإن المقالت وق�س�ص الرحالت 

التي ن�ساأت اإبان تلك الفترة والتي ُكتبت في الأ�سل من اأجل ال�سحف 

الرحالت:  اأدب  من  اأعماله  اأولــى  اإلى  مجتمعة  تحولت  الأمريكية، 

”Rosinante to the Road Again„ (عودة رو�سينانت اإلى الطريق مرة 

اأخرى، 1٩22). 

كتاب  في جودته  يفوق  الم�سرق  اإلى  رحلته  تقريره حول  اأن  اإل 

اإ�سبانيا بمراحل: فاإ�سافة اإلى قيمته الأدبية، يعد هذا العمل دليال 

والثورة  ــى  الأول العالمية  الحرب  اأحدثته  ما  على  نوعه  من  فريدا 

منطقتي  في  الحياة  جوانب  جميع  في  ا�سطرابات  من  البل�سفية 

علينا  يُطل  كما  »الم�سرق«  اأن  اإذ  المتو�سط.  البحر  و�سرق  القوقاز 

اليوم في ن�سرات الأخبار، كان قد بداأ يت�سكل في تلك الفترة. ولو كان 

قد قام بتلك الرحلة (هما في الواقع رحلتين، الأولى عام 1٩21 اإلى 

ال�سرق الأو�سط، والثانية 1٩26 اإلى المغرب) قبل ذلك باأعوام قليلة، 

لكانت اختلفت كثيرا عن تلك التي نتناولها هنا؛ ولأ�سبحت الأحاديث 

والم�ساهد والأجواء مختلفة تماما. 

انتهت تماما في  لم تكن قد  الأولــى  العالمية  الحرب  وذلك لأن 

الأوروبية  القوى  اعتزمت  فقد   .1٩21 عام  بحلول  الأو�سط  ال�سرق 

ال�سرق  منطقة  تق�سيم  اإعــادة  واإنجلترا،  فرن�سا  ل�سيما  المنت�سرة، 

الأو�سط باأكملها. فبعد اأن �ساركت الإمبراطورية العثمانية بعد تردد 

في الحرب كحليف لألمانيا، في نهاية ت�سرين الثاني/ اأكتوبر 1٩1٤، 

انهارت في عام 1٩1٨. ف�ساندت اإنجلترا حركات ال�ستقالل العربية 

�سد الحكم العثماني من م�سر، التي كانت قد اأحكمت ال�سيطرة عليها. 

يُعرف  ما  اآنــذاك  �سملت  العثمانية  الإمبراطورية  اأن  بالذكر  ويجدر 

حاليا بالمملكة العربية ال�سعودية واإمارات الخليج واإ�سرائيل وفل�سطين 

والعراق والأردن و�سوريا ولبنان. وفي غمرة تلك الأحداث كان الكولونيل 

توما�ص اإدوارد لورن�ص، �ساحب ال�سخ�سية الأ�سطورية لورن�ص العرب، 

مقهى في طهران

اأكواريل

جون دو�ص با�سو�ص
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 ،(1٩31-1٨٥٤) ح�سين  الملك  وعــد  قــد 

حاكم الحجاز بما فيها المدن المقد�سة، مكة 

المكرمة والمدينة المنورة، بحكم دولة عربية 

عظمى وم�ستقلة، تخ�سع حدودها التف�سيلية 

مقابل  في  ذلــك  وكــان  بعد.  فيما  للتفاو�ص 

اإل  العثمانيين.  �سد  المعركة  في  م�ساركته 

وذلك عبر  �سرا،  اتفقتا  وفرن�سا  اإنجلترا  اأن 

اتفاق �سايك�ص بيكو (1٩16) في البداية، على 

تق�سيم ال�سرق الأو�سط اإلى منطقتي م�سالح 

دون اإيالء اأي اعتبار لرغبات العرب. ثم جاء 

ويل�سون من  الأمريكي وودرو  الرئي�ص  تدُخل 

خالل »نقاط باريز الأربعة ع�سر«، حيث وعد 

�سعوب ال�سرق الأو�سط بحق تقرير الم�سير 

ـ اأو على الأقل بـ „فر�سة  عقب انتهاء الحربـ 

خالية من العوائق للتنمية الم�ستقلة“، اأيا كان 

معنى ذلك. 

اإلى  اإ�سافة  لــلــغــرب   �ل�سيا�سي  �لــنــفــوذ 

تلك الجوانب الغام�سة، لم تكتفي بريطانيا 

بدعم الملك ح�سين فح�سب، بل �ساندت كذلك اأقرب مناف�سيه في 

�سبه الجزيرة العربية، الملك عبد العزيز بن �سعود (1٩٥3-1٨٨٠). 

و�سغل الكابتن وليم �سك�سبير من�سب �سابط ات�سال لدى الملك عبد 

ات�سال  �سابط  لوران�ص  اإدوارد  توما�ص  كان  فيما  �سعود،  بن  العزيز 

لدى الملك ح�سين. وقد و�سلت اأنباء انت�سار بن �سعود في المملكة 

العربية ال�سعودية، كما ُعرفت فيما بعد تيمنا به، اإلى دو�ص با�سو�ص 

في اليوم ال�ساد�ص ع�سر من رحلة قافلته اإلى دم�سق („يبدو اأن القتال 

قد توقف في نجد“). وفي هذه الأثناء تم تن�سيب اأبناء الأمير ح�سين، 

مواليد  في�سل،  (الأمير  �سوريا  على  حكاما  لوران�ص،  ي�سانده  الذي 

1٨٨٥ ويُذكر كثيرا في رحلة القافلة) وعلى اإمارة �سرق الأردن (عبد 

اهلل، 1٨٨2-1٩٥1) وذلك بمباركة قوى النتداب. اإل اأن في�سل، على 

الرغم من كونه هو الآخر غريبا على البالد، قد تمرد �سد الهيمنة 

الفرن�سية وُطرد من �سوريا (قارن ما ُكتب في اليوم ال�سابع والثالثين 

من رحلة القافلة: „اأنا�ص من اأن�سار في�سل يتاآمرون في باحات �سرية 

اإلى  البريطانيون  اتجه  „التعوي�ص“  �سبيل  وعلى  الفرن�سيين“).  �سد 

تن�سيبه ملكا على العراق (من 1٩21 وحتى وفاته في 1٩33) حيث 

تّعين على البريطانيين مواجهة الثورات. 

وفي هذا ال�سدد ينبغي علينا اأن ندرك اأن تلك البلدان لم تكن اأبدا 

دول تف�سلها حدود �سريحة اأو حتى مقاطعات اإدارية قائمة بذاتها. 

واإن تلك الحدود التي ر�سمتها كل من اإنجلترا وفرن�سا، والقائمة في 

معظمها حتى الآن، كانت ا�سطناعية ولزالت تعتبر كذلك من قبل 

معظم �سكان المنطقة. اإذ ف�سلت ب�سكل تع�سفي بين مناطق طبيعية 

اأزمان طويلة، وقّطعت  تنتمي معا وتجمع بينها روابط تاريخية منذ 

الروابط العائلية والعالقات التجارية، وتعار�ست 

ب�سكل �سارخ مع نمط الحياة البدوي لكثير من 

�سكان المنطقة. وربما قد لحظ القارئ بالفعل 

اأن دو�ص با�سو�ص قد �سافر من دم�سق اإلى طهران 

دون جواز �سفر اأو وجود نقاط لمراقبة الحدود. 

واإنه كان باإمكانه في ظل هذه الظروف اأن ي�سل 

اأمر ل  وهو  ــ  ذلك  ما رغب في  اإذا  حتى غزة، 

اأن  اأي  هــذا،  يومنا  في  به  نحلم  اأن  اإل  ي�سعنا 

يجوب المرء ال�سرق الأو�سط بهذه ال�سهولة! 

ولم يختلف و�سع اإيران عن البلدان العربية 

ففي  التاريخية.  الأ�سباب  اختلفت  واإن  كثيرا 

القرن التا�سع ع�سر �سهدت اإيران �سراعات بين 

بريطانيا ورو�سيا والإمبراطورية العثمانية �سعيا 

اإيــران  موقف  من  الرغم  وعلى  النفوذ.  لك�سب 

اأن  اإل  الأولــى،  العالمية  الحرب  اإبــان  المحايد 

الأرا�سي  حتى  امتدت  العظمى  القوى  معارك 

الرو�ص  ان�سحب  اأكتوبر  ثورة  وباندلع  الإيرانية. 

من اإيران، وانهزم فيها العثمانيون بعد ذلك بعام. 

وتولى قائد لواء القوزاق الموالي لبريطانيا، ر�سا 

خان، زمام ال�سلطة. ويجدر بالذكر اأن ر�سا �ساه قد اأدخل على اإيران 

اإ�سالحات جذرية على غرار اإ�سالحات اأتاتورك في تركيا. وفي عام 

1٩2٥ تُِوج ر�سا خان �ساهاً على البالد. اأما ابنه، محمد ر�سا، فقد 

اأ�سقطته الثورة الإ�سالمية في عام 1٩7٩ بقيادة اآية اهلل الخميني. 

اإزاء هذه الخلفية التاريخية تعد تحفظات الحكام �سد الإنجليز غير 

مفاجئة بالمرة. اإل اأن المثير للده�سة، واإن لم يكن منذرا بالخطر، 

هو مدى ت�سابه المواقف ال�سيا�سية في ال�سرق والغرب بين الما�سي 

والحا�سر. 

من  الأول  الن�سف  خالل  تتجلى  التاريخ  معالم  اإن  تركيا   في 

الرحلة ب�سورة تتفوق في و�سوحها على و�سف تلك الفترة التي �سافر 

اإلى  اإلى دم�سق. فقد و�سل با�سو�ص  فيها دو�ص با�سو�ص من طهران 

المدينة في �سيف 1٩21 وكان يبلغ من العمر خم�سة وع�سرين عاما. 

تُثير  اأن  �ساأنها  من  الفترة  تلك  في  ا�سطنبول  �سكان  طبيعة  وكانت 

الدرك  وقوات  الرو�ص  من  الحرب  واأ�سرى  الحلفاء  جنود  التعجب! 

م�سنات  و�سيدات  �سباط  بين  ما  اليونانيين،  من  و�سكان  الإيطالية 

من  وجوا�سي�ص  اأذربيجان  من  ودبلوما�سيون  بالعجرفة،  يت�سمن 

اأرمينيا ـ بدا اأن الأتراك هم الأقلية، ولذا لم يكن لهم اأي �سوت موؤثر. 

فقد اأخ�سع الإنجليز ا�سطنبول في عام 1٩2٠ اإلى قانون الحرب، ولم 

يكن وا�سحا في جميع الأحوال اأٌي من الجهات الفاعلة في ال�سرق 

الدولة  بــاأن  العلم  مع  النهاية.  في  عليها  ت�ستحوذ  �سوف  الأو�سط 

التي  الدولة  تلك  الأفــق.  المر�سحين في  اأبعد  كانت  اآنــذاك  التركية 

جاهد م�سطفى كمال (اأتاتورك)، �سويا مع �سباط عثمانيين اآخرين في 

الأنا�سول، للحفاظ على ا�ستقاللية الجزء المتبقي منها، واتخذ اأنقرة 

الوطنية  »الجمعية  طلق عليه 
ُ
اأ اأو ما  التركي  مركزا جديدا للبرلمان 

الكبرى«. اإل اأن ما نجح الأوروبيون في تحقيقه فيما يخ�ص ال�سرق 

الأو�سط العربي، ف�سل ف�سال ذريعا  في تركيا التي تحددت حدودها 

الحالية بمقت�سى معاهدة لوزان عام 1٩23 ـ واأ�سبحت م�ستقلة. 

اإن تلك الأو�ساع الم�سطربة لم ت�ُسد منطقة البو�سفور فح�سب، 

بل كانت �سمة م�ستركة بين باقي العوا�سم التي زارها دو�ص با�سو�ص 

في تلك الرحلة. فلقد اأبحر با�سو�ص بعد ذلك بال�سفينة اإلى باطومي 

طريق  عن  ال�سفر  كــان  اإذ  الأ�ــســود.  للبحر  ال�سرقي  ال�ساحل  على 

بين  اندلعت  التي  الحرب  ب�سبب  بالكاد ممكنا،  الأنا�سول  البر عبر 

القوات التركية وقوات الحلفاء. فكان ال�سفر برا �سديد الخطورة في 

جميع الأحوال. وعلى الرغم من انتهاء الحرب في اأرمينيا وجورجيا 

واأذربيجان اإل اأن نتائجها المدمرة لم تلبث اأن تجلّت بو�سوح. 

ففي اأعقاب الحرب العالمية الأولى كانت الأو�ساع الغذائية في 

ال�سرق الأو�سط غير م�ستقرة، وتفاقمت حدتها ب�سكل  اأنحاء  جميع 

باقي  اجتاحت  التي  للمجاعة  نظرا  القوقاز  جمهوريات  في  كارثي 

اأكثر  اأ�سفرت تلك المجاعة عن وفاة  اأجزء التحاد ال�سوفيتي. وقد 

من خم�سة ماليين ن�سمة ما بين عامي 1٩1٨ و 1٩22 في المناطق 

ت�سجيل  على  با�سو�ص  دو�ــص  وعكف  البال�سفة.  لحكم  الخا�سعة 

القديمة  التقليدية  الحياة  بجوانب  لحق  الــذي  والــدمــار  الــخــراب 

اأن  كما  التقييم.  عن  امتنع  ولكنه  والمجاعات.  البوؤ�ص  وكذا حالت 

المعارف والنتائج التي ا�ستخل�سها مما راآه لم تكن ذات طابع اأخالقي 

دو�ص  اأن  العلم  (مع  واأنثروبولوجي  فل�سفي  بالأحرى  بل  �سيا�سي  اأو 

با�سو�ص قد �سجل لفترة وجيزة في عام 1٩22 لدرا�سة الأنثروبولوجيا 

بجامعة ال�سوربون في باري�ص). ففي باطومي تمحورت تاأمالت دو�ص 

اأ�سياءٌ قد   .(The Twilight of Things) الأ�سياء«  »�سفق  با�سو�ص حول 

فقدت قيمتها ومغزاها، ولكنها ت�سكل وجود الإن�سان باأكمله (هنا يفكر 

المرء تلقائيا في م�سطلح »العدة« لهايديغر). وجد دو�ص با�سو�ص تلك 

الأ�سياء في مخزن رجل م�سن، اأو »الراعي الأخير لالأ�سياء« على حد 

و�سفه، بالقرب من الميناء. وبدت وكاأنها لوحة »فانيتا�ص« (الفناء) 

التي تعك�ص �سياع اأولئك الب�سر في مواجهة عهد جديد. ربما يرى 

التاأمالت الفل�سفية ليقي  اأن دو�ص با�سو�ص قد ا�ستخدم هذه  المرء 

نف�سه من هول ما يرى؛ وذلك باأن تجعل منه مراقبا �سديد الهدوء 

وتمكنه في الوقت نف�سه من موا�سلة الم�ساهدة بجراأة. 

دور �لم�سافر كو�سيط  تنطوي تلك النظرة الحيادية على البذور 

المختلفة اختالفا جذريا: طالما  الإيديولوجيات  الأولى لثنتين من 

ت�ساءل دو�ص با�سو�ص والمعا�سرون له ما اإن كان المرء �ساهدا و�سحية 

لنقلة نوعية ح�سارية، اأي للتقدم بمختلف اأنواعه؟ اأم اأننا نُ�سحق بال 

جدوى من قبل تاريخ يدور في دائرة مفرغة؟ واإن اأحد نقاط القوة 

في تقرير الرحلة، هو عدم البت في تلك الم�ساألة واإبقاوؤها مفتوحة، 

حتى نطرح على اأنف�سنا كقراء هذا الت�ساوؤل في يومنا هذا. 

جون دو�ص با�سو�ص

في جامعة هارفارد 1٩16
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من  ولزال  رائــدا  عمال  التقرير  هذا  يعد  الأدبية  الناحية  ومن 

�ساأنه اأن يكون قدوة لكتُاب اأدب الرحالت في ع�سرنا الحالي. فحين 

يروي دو�ص با�سو�ص عن اغتيال المبعوث الأذربيجاني في اإ�سطنبول، 

يطلعنا في الوقت نف�سه وب�سكل غير مبا�سر على مالحقة الوطنيين 

من اأبناء بلدان منطقة القوقاز اإلى الخارج، بعد الغزو ال�سوفيتي لها. 

كما نتعرف على خلفيات عملية الغتيال من خالل تلك الر�سالة التي 

والتي  القراء«،  »بريد  باب  في  الأذربيجاني  المبعوث  اأرملة  ن�سرتها 

هنا  ينعك�ص  ما  اأن  اأي  اقتب�سها حرفيا.  قد  با�سو�ص  دو�ص  اأن  يبدو 

هو �سوت ال�سخ�ص المعني. فلم يعد دور الم�سافر يتعدى الو�سيط. 

تقرير  تختفي من  ــراوي ل  ال ذات  فــاإن  ذلــك،  الرغم من  وعلى 

تدريجيا  الحديث  يتمحور  الق�سة  �سياق  في  اأنــه  اإذ  كليا.  الرحلة 

ل  ولكن  النف�سية.  وحالته  الم�سافر  م�ساعر  حول  متزايد  وب�سكل 

يوجد جزء في التقرير يقترب فيه القارئ من الراوي ــ والراوي من 

بغداد  القافلة من  رحلة  فيه  يج�سد  الذي  الجزء  في  كما   – نف�سه! 

العالم  „اأروع �سيء في  اإلى دم�سق على مدى �سبعة وع�سرين يوما: 

األ يمتلك المرء �ساعة اأو مال واأل ي�سعر بالم�سوؤولية تجاه اأي �سيء“ 

(اليوم ال�ساد�ص). „لم اأ�سعر اأبدا بمثل هذه ال�سعادة“ (اليوم ال�سابع 

ع�سر). اإل اأن مثالية ال�سفر التي ي�سهدها دو�ص با�سو�ص على مدى 

تلك الأيام، قد ا�سطبغت بالفعل ب�سبغة حزينة. فهو يعلم اأنه يجول 

في عالم في طور التدهور وال�سقوط. 

واإنه لم يتبق من ذلك الم�سرق �سوى جزر. ذلك الم�سرق الذي 

بداية  لي�سهد  الفر�سة  له  و�سنحت  بل  نهايته،  با�سو�ص  دو�ص  توقع 

النهاية بنف�سه. فمدخني الح�سي�ص الذين ذكرهم في تقريره، مازال 

لهم وجود، ولكنهم لي�سوا بمثل هذا ال�سترخاء كما كانوا من قبل؛ 

وقوافل الجمال ل تزال ترتحل، ولكن من اأجل ال�سياح فقط. اأما تلك 

بنبرتها  يُ�ست�سعر  والتي  الغربية  ال�سيا�سة  تجاه  المفهومة  الكراهية 

في اأحاديث ال�سادة، فاإن حدتها لم تخف، كما هو معروف. مثلها في 

ذلك مثل التوغل الغربي الذي ي�سكو منه ال�سرق منذ ذلك الحين. 

كما توقفت �سكة بغداد الحديدية، التي لم ت�سل اأبعد خطوطها اإلى 

للم�سافرين  المفتوحة  المتاحف  من  نوع  اإلى  وتحولت  قط،   بغداد 

عبر ال�سحراء. 

„اأيام خوالي“،  وكاأنه  الزمن  لذلك  ب�سوق  نتوق  كوننا ل  اأما عن 

فهذا ما علّمنا اإياه تقرير الرحلة باأ�سلوبه الذي يت�سم بو�سوح الروؤية 

والبعد عن المثالية، والمقدم اإلينا من اأحد اأبرز الأدباء الأمريكيين 

في القرن الع�سرين.

 �ستيفان فايدنر   هو رئي�ص تحرير مجلة »فكر وفن«.

 رحلة »اأورينت اإك�سبر�ص« لجون دو�ص با�سو�ص، متوفر فقط في طبعة ت�سم 

  (Library of America (LoA) اأعمال مختارة للموؤلف في المكتبة الأمريكية

-1٩16 (Trave Books and Other  Writings)  كتب رحالت وكتابات اأخرى

1٩٤1، نيويورك 2٠٠3، �سدرت الترجمة الألمانية في عام 2٠12 عن دار ن�سر 

.Nagel & Kimche

ترجمة: هبة �سلبي 

I لم تكن �لحرب �لعالمية �لأولى في حد ذ�تها حدثا حا�سما في �سبه �لجزيرة �لعربية 

كما كانت في �لق�سم �لأعظم من �أوروبا. ومع ذلك فقد �أججت حالة �لحرب �لخ�سومات 

بين �لقوتين �لرئي�سيتين �آنذ�ك: �لدولة �لعثمانية و�لإمبر�طورية �لبريطانية، ما عزز فر�س 

�لم�سايخ �لمحليين في محاولت تحقيق �أطماعهم �لتو�سعية �أثناء �لحرب عبر �لتحالف 

مع هذه �لقوة �أو تلك. �إل �أن �لتطور�ت �لمبينة �أدناه تحتاج وقتا �أطول لالإحاطة بمجمل 

تفا�سيلها. ففي �ل�سرق �لأو�سط، و�سمنه �سبه �لجزيرة �لعربية، �سهد �لنظام �لقليمي 

�لجديد �إز�حات كثيرة لم تنته �إل باأو�خر ع�سرينات �لقرن �لما�سي.

�سبه �لجزيرة �لعربية �أثناء �لحرب �لعالمية �الأولى

�أ�سو�ء على مرحلة �لتوحيد

ULRIKE FREITAG    أولريكه فر�يتاغ�

على  الح�سول  فر�سة  المحليين  للم�سايخ  العالمي  ال�سراع  قــدم 

في  عليهما  الح�سول  لهم  كان  ما  ربما  والدعم  الهتمام  من  مزيد 

بتطورات  يتعلق  الأمــر  اأن  اأي�سا  هنا  المرجح  من  اأخــرى.  ظــروف 

ذروة  منذ  تحديدا  الخليج  منطقة  في  ا�ستمرت  لتحولت  متعاقبة 

عهد الإمبريالية. ومرة اأخرى اأزيحت مراكز ثقل التوازنات الداخلية 

وتر�سيخ  الأولى  العالمية  الحرب  اإثر  العثمانية  الإمبراطورية  بزوال 

الإمبراطورية البريطانية بو�سفها القوة الأجنبية المهيمنة.

�لنظام �ل�سيا�سي في �سبه �لجزيرة �لعربية في عام ١٩١٤  في 

بداية الحرب العالمية الأولى كان الو�سع في �سبه الجزيرة العربية 

على النحو التالي: اأطراف واقعة بقليل اأو كثير تحت �سيطرة خ�سمين 

متناف�سين، هما الدولة العثمانية والإمبراطورية البريطانية. الأولى 

تفر�ص �سيادتها على منطقة الحجاز على �ساحل البحر الأحمر، بما 

اليمن  جنوبا،  المتاخمة  المنطقة  وتعتبر  ال�سريفين،  الحرمين  فيها 

�سمنا، من اأرا�سيها. اأما المنطقة الممتدة من عدن اإلى ُعمان وعلى 

�ساحل الخليج العربي/ الفار�سي وحتى الكويت فتتبع لبريطانيا التي 

تفر�ص �سيطرتها المبا�سرة اأحيانا واأحيانا تعقد اتفاقات مع الم�سايخ 

المحليين تقر لهم بحقوق وا�سعة خا�سة في مجالي الدفاع وال�سيا�سة 

الإقليمي  التو�سع  هذا  مثل  كان  ما  الحالتين  كلتا  وفي  الخارجية. 

ممكنا دون معاهدات متعددة الوجوه مع الم�سايخ المحليين. وهوؤلء 

كانوا ياأخذون م�سالحهم الذاتية في عين العتبار ويحاولون الحفاظ 

على اأكبر قدر ممكن من م�ساحة مناورة من خالل عالقات بديلة.

ال�ساحلية  الجبلية  المنطقة  ع�سير،  حاكم  الإدري�سي،  فمحمد 

اتفق  ثم  بالإيطاليين،  بداية  ات�سل  والحجاز،  اليمن  بين  الممتدة 

المنطقة  على  العثمانية  الهيمنة  لإنهاء   1٩1٥ عام  البريطانيين  مع 

والتحوط �سد اإمام اليمن الذي كانت له بدوره اأطماع في الأرا�سي 

ذاتها. وعالوة على الوالي العثماني في مكة المكرمة كان ال�سريف، 

نف�سه  ويرى  له  الممنوحة  بال�سالحيات  يكتفي  ل  المحلي،  الأمير 

خالل  الإداري.  الإ�ــســالح  مــحــاولت  كل  رغــم  للعثمانيين  مناف�سا 

الحرب العالمية الأولى كان الح�سين بن علي �سريف مكة الذي عينه 

العثمانيون عام 1٩٠٨.

اأو  قليال  العثمانيون  اعتمد  العربية  الجزيرة  �سبه  داخــل  في 

كثيرا على اأمراء حائل، اآل ر�سيد، �سيوخ قبائل �سمر الذين اعتبرهم 

في  الأمــراء  ير  لم  في حين  ر�سمية،  ب�سورة  لهم  اأتباعا  العثمانيون 

العثمانيين اأكثر من حليف قوي. وفي مطلع القرن الع�سرين ظهر لهم 

خ�سم قوي في �سخ�ص عبد العزيز بن �سعود، الذي كان لجئا في 

الكويت، اإل اأنه في عام 1٩٠2 ا�ستعاد دوحة الريا�ص من اآل ر�سيد 

بال�ستيالء على  المحلية  القبائل  وبالتحالف مع  وبداأ انطالقا منها 

مناطق اأو�سع في الداخل. وبهذا بداأ ما يعرف اليوم بتو�سع »الدولة 

اإمارة (ومن ثم �سلطنة، ومنذ 1٩32  تاأ�سي�ص  اأي  الثالثة«،  ال�سعودية 

المملكة العربية ال�سعودية) باإمارة اآل �سعود وتحالف وثيق مع علماء 

الوهابية باإ�سراف اآل ال�سيخ.

�لحرب �لعالمية �لأولى في �سبه �لجزيرة �لعربية  اليوم تختلف 

روايات تاريخ الحرب العالمية الأولى في المنطقة اختالفا بّينا، ح�سب 

الم�ساركين  نظر  وجهة  اعتماد  يمكن طبعا  ناحية  من  النظر.  زاوية 

كانوا  الذين  والعثمانيين،  البريطانيين،  وخا�سة  ر�سميا،  الحرب  في 

ي�ست�سيرون الألمان ويعتمدون عليهم ع�سكريا. وفي هاتين الروايتين 

البطولت  هذه  اأكثر  العظيمة.  الماآثر  عن  �سعبية  اأقا�سي�ص  نقراأ 

�سهرة هي ق�سة لورن�ص العرب، ال�سابط البريطاني الذي رافق منذ 

حزيران/ يونيو 1٩16 انتفا�سة ال�سريف ح�سين على العثمانيين، اأو 

ما ي�سمى في الأدبيات القومية بالثورة العربية الكبرى. اإل اأن حكايات 

الأبطال انت�سرت على الجبهة المعادية اأي�سا، فاأحد اأعداء ال�سريف 

الحماية  قائد  با�سا،  الدين  فخر  عمر  العثماني  القائد  كان  ح�سين 

العثمانية للدفاع عن المدينة المنورة و�سكة حديد الحجاز في وجه 

قوات ال�سريف ح�سين. »اأ�سد« اأو »نمر« ال�سحراء �سمد في المدينة 

ودافع عنها 72 يوما حتى بعد ا�ست�سالم العثمانيين ولم يتوقف قبل اأن 

يعتقله جنوده وي�سلموه اإلى البريطانيين المنت�سرين. اإل اأن حكايات 

جون دو�ص با�سو�ص

في ثوب عربي

من كتاب:

John Dos Passos: 

Orient Express 

Nagel & Kimche Verlag, 

Zürich 2012.
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تناق�سات  بينها  من  كثيرة  اأ�سياء  تخفي  والأبــطــال  الإمبراطوريات 

ال�سيا�سة الإمبريالية ف�سال عن معاناة �سعوب مناطق الحرب والجنود 

الإمبريالية  ال�سراعات  اأن  تخفي  وكذلك  خو�سها.  على  المرغمين 

الم�سايخ  اأمام  تفتح  الحرب،  اأوارها في حالة  ي�ستد  التي  الإقليمية، 

المحليين خيارات جديدة. وبما اأن هدف درا�ستنا لي�ص تتبع م�سائر 

الدول الخم�ص الم�ستقلة، ق�سيرة العمر، والنا�سئة في اأعقاب الحرب 

اأدناه  �سنحاول  واليمن،  وع�سير  ر�سيد،  اآل  واإمــارة  ونجد،  كالحجاز، 

اإ�ساءة هذه المناحي من خالل ت�سليط ال�سوء على ال�سراع المركزي 

في ذلك الأوان، اأي ال�سراع بين الحكام المحليين في الحجاز ونجد.

)مكتب  �لبريطانية  �لــخــارجــيــة«  »وز�رة 

�لقاهرة( �سد »وز�رة �لهند« )دلهي(؟  من 

الوا�سح اأن البريطانيين، الذين كانوا يحاربون 

اإفريقيا  �سمال  في  العثمانيين  الألمان  حلفاء 

حلفاء  عن  يبحثون  كانوا  الأو�ــســط،  وال�سرق 

هــوؤلء  اأهــداف  ان�سوت  اإذا  وخا�سة  محليين 

اأعتاب  فعلى  العليا.  الــحــرب  اأهـــداف  تحت 

الحرب تنادى في بالد ال�سام ومركزها دم�سق 

القوميون العرب راجين اأن تحل الدولة العربية 

الكبرى محل الحكم العثماني بم�ساعدة �سريف 

اإل  قليلة،  قلة  البداية  في  كانوا  هــوؤلء  مكة. 

بالفعل  اأن تجربة الحرب �سرعان ما �ساهمت 

تلك  تميزت  العثمانية.  ال�سرعية  تقوي�ص  في 

اأر�سلوا  الذين  لل�سباب  �سخمة  بح�سود  الفترة 

اإلى الجبهات الأمامية و�سقطوا �سرعى الحرب 

ح�سار  الــحــرب،  اقت�ساد  وظهور  الأوبــئــة،  اأو 

ونق�ص  العدو  ل�سواحل  البريطانية  البحرية 

ال�ستبداد  وكذلك  لــه،  تبعا  الغذائية  الــمــواد 

المريع لكل عالمات الت�سدي للنفوذ العثماني. 

في مكة المكرمة لم يتاأثر فقط مو�سم الحج في 

اإن الح�سار  ــ 1٩1٥ بالحرب، بل  �ستاء 1٩1٤ 

القوات  اإمداد  لقطع طرق  البريطاني  البحري 

العثمانية اأي�سا، اأرغم اأ�سراف مكة على التفاهم 

مع الحاكم العثماني لتاأمين الإمدادات الغذائية.

كان ل�سريف مكة غاياته الخا�سة، األ وهي 

تاأ�سي�ص دولة عربية كبرى في الم�سرق العربي 

يكون ملكا عليها. وهذا ما اأ�سار اإليه في مرا�سالته ال�سرية اإلى الممثل 

الأعلى لبريطانيا في م�سر المحتلة، هنري مكماهون، طوال 1٩1٥ 

على  للتحفظ  الكفاية  فيه  بما  حــذرا  كان  مكماهون  لكن   .1٩16 ــ 

عدة اأمور تتعلق بم�سالح الحكام المحليين، المتحالفين بدورهم مع 

بريطانيا، وكذلك بالأطماع الفرن�سية المحتملة في �سوريا. اإل اأنه من 

تفا�سيل  بالإطالق على  يكن مطلعا  لم  ال�سريف ح�سين  اأن  المرجح 

المباحثات الفرن�سية البريطانية كما �سيغت في اتفاقية �سايك�ص بيكو، 

حاول  البريطانية  الهزائم  اإلى  ونظرا   .1٩16 عام  بدورها،  ال�سرية 

ال�سريف العودة اإلى العثمانيين وعر�ص عليهم الدعم الع�سكري مقابل 

منحه حكما ذاتيا مو�سعا على المناطق العربية التي يطمح اإليها. اإل 

اأن الوالي العثماني في �سوريا اعتبر هذا محاولة ابتزاز ودليال على 

خيانة ال�سريف ح�سين. وعليه دعا ال�سريف في حزيران/ يونيو 1٩16 

اإلى الثورة تالفيا للهجوم العثماني الو�سيك.

قبل هذه المجريات بوقت طويل كان عبد العزيز بن �سعود خ�سما 

�سريحا لل�سريف ح�سين. يعزى ذلك اإلى اأطماع ابن �سعود التو�سعية في 

�سبه الجزيرة العربية. ولهذا لم يكن لمكة المكرمة والمدينة المنورة 

قيمة ورمزية عليا باعتبارهما الحرمان ال�سريفان فقط، بل اإن ابن �سعود 

كان يطمع اأي�سا في مداخيل موا�سم الحج الهائلة (التي انخف�ست بحدة 

خالل الحرب ب�سبب الح�سار وقيود اأخرى على الطرق البحرية)، فهي 

على الأقل كانت دخال �سنويا يتحدى كل عوامل الطق�ص في الإمارة 

وتكرارا. كما  والجفاف مرارا  الجدب  تعاني  التي  الداخلية  العربية 

كان لعلماء الوهابية ومجاهديها الداعمين له دوافعهم لغزو الحرمين 

ال�سريفين، فهم ياأنفون من عبادة القبور ويودون الق�ساء عليها، وقد 

هدموا خالل التو�سع ال�سعودي الأول في الحجاز (1٨٠3) الأ�سرحة 

والم�ساجد درءا لما يعتبرونه وثنية.

�سعود  ابن  اإلى  بداية  نظروا  البريطانيين  اأن  الأمــر  في  المثير 

عدة  الن�سح  له  وقدموا  للكويت  حليفا  اإيــاه  معتبرين  العطف  بعين 

اإلى  جزئيا  هذا  يعود  ــى.  الأول العالمية  الحرب  انــدلع  حتى  مــرات 

وبين  الخليج  بمنطقة  المعنية  الهند  وزارة  بين  الم�سالح  اختالف 

المكتب العربي في القاهرة التابع لوزارة الخارجية والمخت�ص بم�سر 

والم�سرق. وهذان كانا الأهم بين ع�سرين موؤ�س�سة بريطانية مكلفة 

بحماية الم�سالح البريطانية في المنطقة.

تو�سع مجال نفوذ �بن �سعود  مع اندلع الحرب العالمية الأولى 

تحالف  عقد  ومكة  وحــائــل  الكويت  حكام  على  �سعود  ابــن  اقــتــرح 

م�سترك مع القوات الأوروبية بغية عدم التورط في اأحداث الحرب 

والحفاظ على ا�ستقالليتهم. وعندما لم يتحقق 

التفاو�ص  بداأ  الم�سالح  اختالف  ب�سبب  ذلك 

اأ�سعدتهم  الذين  البريطانيين،  مع  المبا�سر 

كما  العثمانيين  حليف  حائل،  لأمير  خ�سومته 

ذكر اأعاله.

و�سادقت   1٩1٥ عــام  وقــع  الــذي  التفاق 

عليه حكومة الهند البريطانية في تموز/ يوليو 

مناطق  �سعود  لبن  ي�سمن  �سيمال  في   1٩16

وملحقاتها  جبيل  القطيف،  الإح�ساء،  نجد، 

اأو  ثالثة  قوى  مع  الت�سال  بعدم  تعهده  مقابل 

البريطانيين.  موافقة  دون  امتيازات  منحها 

العــتــداء  بعدم  �سعود  ابــن  تعهد  وبالمقابل 

هذه  وعــمــان.  قطر  البحرين،  الكويت،  على 

عمليا،  الو�ساية  بحكم  تعتبر  التي  المعاهدة، 

الدورية  المالية  بالمعونات  �سعود  لبن  ُزينت 

اإلى  واحدة  بكلمة  تتطرق  لم  لكنها  والأ�سلحة، 

حدود اأرا�سيه الغربية.

ملكا  نف�سه  ح�سين  ال�سريف  اإعــالن  بعد 

الحيلولة  البريطانيين  بات �سعبا على  للعرب، 

دون نزاع مك�سوف بينه وبين ابن �سعود، الذي 

اأمير  مهاجمة  على  خا�سة  يحر�سونه،  كانوا 

حائل، لكي يكبحوا جماحه في اللحظة الأخيرة 

قبل الن�سر المحتم. اإل اأن تردد ابن �سعود انتهى 

ع�سية الحرب العالمية الأولى، فقد غزا حائل 

عام 1٩21، الأمر الذي اأدى اإلى م�ساكل عظيمة 

على الحدود مع البريطانيين، الذين كانوا في 

هذه الأثناء منتدبين على العراق والأردن.

بين 1٩2٠ و 1٩26 غزت قوات ابن �سعود ع�سير، التي كانت قد 

توقيع  على  �سعود  ابن  واأرغمها  للبريطانيين  بالن�سبة  قيمتها  فقدت 

لـ  عداوته  ب�سبب  البريطانية.  الحماية  اتفاقات  ي�سبه  حماية،  اتفاق 

»النظام الجديد« الذي فر�سه البريطانيون والفرن�سيون وب�سبب التو�سع 

ال�ستعماري في ال�سرق الأو�سط، خ�سر ال�سريف ح�سين حظوته لدى 

فقط.  الحجاز  على  ملكا  به  اعترفوا  قد  كانوا  الذين  البريطانيين، 

وبدوره ت�ساعف �سخط اأهل الحجاز على نظام الأ�سراف الذين باتوا 

باأن  ابن �سعود النطباع  تولد لدى  اأن  وبعد  يرونه رمزا لال�ستغالل. 

بريطانيا العظمى لن تتدخل، قرر عام 1٩2٤ الهجوم على الحجاز، 

هذا الهجوم الذي بداأ بالحتالل الدموي لمدينة الطائف عام 1٩2٤ 

وانتهى عام 1٩2٥ مع ا�ست�سالم المدينة المنورة وجدة.

والنظام  العثمانية،  الدولة  وهزيمة  الأولـــى،  العالمية  الحرب 

الجديد في ال�سرق الأو�سط برعاية فرن�سية وبريطانية، كل هذا يمثل 

في الواقع اإطارا هاما للتغيرات في �سبه الجزيرة العربية. لكن هل 

يمكن اعتبار التو�سع ال�سعودي نتيجة لل�سيا�سة الإمبريالية البريطانية 

في المقام الأول، كما يزعم اأحد الكتاب؟ علينا بالأحرى اأن ن�سع هذا 

في اإطار �سبكة معقدة من التفاعالت بين مختلف الم�سالح العربية 

والبريطانية. طبعا كان من المحتمل تماما انت�سار ال�سريف ح�سين 

الملفت  من  لكن  مختلفة.  ظروف  توافرت  لو  المحلي  ال�سراع  في 

اأي�سا، من وجهة نظر �سعودية، اأن دور الالعبين المحليين يبرز على 

في  اأما  الخلفية.  في  كليا  ي�سيع  الذي  الإمبريالي  ال�سياق  ح�ساب 

الواقع فيف�سل هنا فهم �سياق الحرب العالمية على اأنه ظرف �سنح 

لتحقيق  جديدة  تحالفات  ت�سكيل  من  ومكنهم  المحليين،  للم�سايخ 

الأطماع ال�سيا�سية الذاتية. واأما اأن يكون لهذه الأطماع حدود تقف 

عندها، فيالحظ في م�ساكل الحدود العراقية ال�سعودية، ففي واقع 

الخليج  في  البريطاني  ال�سيا�سي  المقيم  الحدود  تلك  ر�سم  الأمــر 

العربي، �سير بير�سي كوك�ص.

اآثار في منطقة 

الدرعية قرب 

الريا�ص

Photo:

Stefan Weidner

ال�سريف

ح�سين بن علي

قائد الثورة العربية الكبرى

Photo: Imperial War 

Museum, London.
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محنة �ل�سكان و�سيلة لل�سغط  في مرا�سالته مع مكماهون طالبه 

ال�سريف ح�سين عالوة على ال�سالح والذخيرة بكميات غير قليلة من 

الأغذية: 2٠ األف كي�ص رز، 1٥ األف كي�ص طحين، 3٠٠٠ كي�ص �سعير و 

1٥٠ كي�ص قهوة و�سكر. جاءت هذه المعونات الغذائية ال�ساملة نتيجة 

الأرا�سي  على  العظمى  بريطانيا  فر�سته  الــذي  البحري  للح�سار 

العثمانية، ما اأدى اإلى ارتفاع اأ�سعار المواد الغذائية ب�سكل حاد في 

المناطق المحا�سرة في الن�سف الثاني من عام 1٩1٥ بعد ا�ستنفاذ 

مخزون الحبوب المحلية وانت�سار المجاعة الكارثية بين عامي 1٩16 

كليا  تعتمد  العربية  الجزيرة  �سبه  كانت  الأثناء  هذه  في   .1٩1٨ و 

على الواردات. وكان للحجاز امتيازات خا�سة حيث كان العثمانيون 

معنيون بتاأمين المعونات حر�سا على موا�سم الحج والولءات المحلية 

في الحرمين ال�سريفين. بل اإنهم اأخرجوا لهذا احتياطات حيوية من 

�سوريا وحاولوا الح�سول على المزيد من الحبوب من اليمن.

العربية  القبائل  زار  الذي  موزيل،  األوي�ص  النم�ساوي  الم�ست�سرق 

مرتين في مهمة ر�سمية لإقناعها بعدم التعاون مع البريطانيين، يذكر 

الح�سار البريطاني الم�سروب على �سواحل البحر الأحمر بنهاية عام 

1٩16: „بما اأن الموا�سالت توقفت جزئيا ب�سبب �سرب �سكة حديد 

الحجاز (على يد المتمردين العرب) والمعونات الغذائية قليلة، كان 

لطلبات  ال�ستجابة  على  ومرغمين  المجاعة  يعانون  ال�ساحل  �سكان 

المعونات  لو�سول  وت�سهيال   ... لهم  والإقرار بح�سين ملكا  النجليز 

فيها  يبق  ولم  ربيع 1٩17  الأهالي في  المدينة من  اأخليت  الغذائية 

�سنوات  لثالث  وال�سالح  بالغذاء  المزودة  العثمانية،  القوات  �سوى 

تقريبا“. ما ي�سرده موزيل يدعم تف�سير �ساتكوف�سكيـ  �سلي�سر ال�سابق 

لالأو�ساع في �سوريا، حيث اأن انت�سار الكثير من العرب لبريطانيا كان 

لأ�سباب مادية وجودية بحتة.

بينما تم اإخالء مناطق كثيرة من �سوريا المهددة بالمجاعة، يبدو 

اأن اآخرين تركوا لمهب الريح والترحال. في �سيرة محمد عي�سى عبد 

الوهاب �سفرجي نقراأ �سورا عن المجاعة التي كان يعانيها النازحون: 

فقام  الأ�سراف  وتحرك  العربية  الثورة  بــداأت  هـ   133٤ عام  „وفي 

فخري بترحيل اأهل المدينة بعد اأن ا�ستولى على الأرزاق ... ف�سافر 

معظم اأهل المدينة اإلى الخارج ولم يكن الوالد واأمه واأخته يملكون ما 

ي�سافرون به فاأر�سل اإليهم اأحد الخوال ر�سول من مكة لم�ساعدتهم 

الطريق  وكان  مكة  قا�سدين  الركب  بع�ص  مع  و�سافرا  ال�سفر  على 

مليئا بالجي�ص العثماني المتمركز على روؤو�ص الجبال وعلى الطرقات 

اإلى  اإلى (ملل) ومنها  ... وا�سطر الركب للتمويه في ال�سفر متجها 

الفري�ص وواجهوا في هذه الرحلة اأهوال ومتاعب من فقر وجوع وظماأ 

حتى اأنهم وجدوا في الطريق بقايا اأحد الجمال الميتة فقطعوا منه 

رق  بدوي  اأنقذهم  اأخرى  ومرة  والم�سغبة“.  الجهد  �سدة  من  واأكلوا 

لحالهم وتقا�سم معهم بع�ص طعامه. وفي ينبع وجدة �ساعدهم النا�ص 

للو�سول اإلى مكة، لكنهم هناك �سرعان ما „اأ�سبحوا حمال ثقيال على 

خاله خا�سة واأن اأحوال الجميع كانت �سعيفة“.

 (ZMO) أولريكه فر�يتاغ  باحثة األمانية معروفة ومديرة مركز ال�سرق الحديث� 

في برلين.
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I تعد �سوريا �لحديثة دولة فتية ظهرت �إلى حيز �لوجود منذ نهاية �لحرب

�لعالمية �لأولى، وكان لها لحد ما �لحدود �لحالية ذ�تها. وقد ��ستقلت تماما في عام ١٩٤٦. يت�سم تاريخ �سوريا 

في �لقرن �لع�سرين بالهيمنة �لأجنبية و�لت�سكل �ل�سعب للهوية �ل�سورية �لمرتبط بم�ساألة وحدة �لأر��سي 

و�لوحدة �لوطنية. وعلى خلفية �لأحد�ث �لجارية في �سوريا يلعب �لعلويون وتاأ�سي�س دويلة م�ستقلة لهم تحت 

حكم �لنتد�ب �لفرن�سي بعد �لحرب �لعالمية �لأولى دور� ذ� �أهمية خا�سة.

فـرق تـ�سـد

تاأ�سي�س �لدولة �لعلوية بعد �لحرب �لعالمية �لأولى

NECATI ALKAN    نجاتي �ألكان

الحرب  نهاية  مع  العثمانية  الإمــبــراطــوريــة  انهيار  مع 

ال�سيطرة  على  حلفاوؤها  تناف�ص   ،1٩1٨ الأولى  العالمية 

على ولياتها. غزت فرن�سا ولية �سوريا (�سوريا الحديثة، 

ولبنان ولواء اإ�سكندرون/ هاتاي في تركيا) في عام 1٩2٠ 

وفي العام نف�سه اأقرت ع�سبة الأمم بالنتداب الفرن�سي 

على المنطقة التي ت�سمنت اأي�سا الأرا�سي الواقعة خلف 

الالذقية، اأي اأرا�سي النُ�سيريين (العلويين) على ال�ساحل 

الم�ستقر  قــرون  منذ  كانت  والتي  للمتو�سط  ال�سرقي 

الأ�سا�سي لهم.

(كــان  العربية  يتحدثون  الــذيــن  العلويون  وينتمي 

»النُ�سيريين«  عليهم  يطلقون  والأوروبــيــون  العثمانيون 

في ال�سابق)، اإلى طائفة خارجة لها جذور في الإ�سالم 

العثمانية  �سوريا  في  القرون  عبر  عا�سوا  وقد  ال�سيعي. 

ب�سبب  بالعي�ص منعزلين  وحافظوا على �سرية معتقدهم 

خوفهم من ا�سطهاد المت�سددين ال�ُسنة.

من �لن�سيريين �إلى �لعلويين  غير العثمانيون، الذين 

غزوا �سوريا في عام 1٥16، م�سلكهم ال�سلبي منذ البداية 

تجاه الن�سيريين بدرجة كبيرة اعتبارا من منت�سف القرن 

التا�سع ع�سر. وكان تدخل القوى الأوروبية في ال�سيا�سة 

العثمانية الداخلية اأحد العوامل التي اأ�سهمت في ذلك. 

بالنُ�سيريين  العتراف  على  العثمانية  الدولة  رغمت 
ُ
اأ

الإدارة  دفع  اآخر  عامل  وثمة  حقوق.  لها  دينية  كطائفة 

تو�سع  الن�سيريين وهو  اأكثر من  اإلى القتراب  العثمانية 

والأمريكيين  الإنجليز  للبروت�ستانت  التب�سيري  الن�ساط 

لدى الطوائف الإ�سالمية ال�سغيرة. اأرغم اختراق البعثات 

التب�سيرية للن�سيريين ال�سلطان عبد الحميد الثاني (حكم 

جماعة  في  دمجهم  على   (1٩٠٩-1٨76 عامي  بين  ما 

الم�سلمين وتقريبهم اإلى المذهب الحنفي، اأحد مذاهب 

الفقه ال�سني الأربعة. وكان بناء الم�ساجد والمدار�ص في 

منطقة الن�سيريين وفي المناطق الأخرى التي توجد بها 

رعايا  اإلــى  »الزنادقة«  لتحويل  يهدف  م�سابهة  طوائف 

الر�سمية  العثمانية  الوثائق  اأن  ورغم  وموالين.  طيبين 

اإلى الإ�سالم ال�سني، فاإن  تذكر تحول الآلف من هوؤلء 

نهاية  في  يكلل  لم  الحميد  لعبد  الح�ساري«  »الم�سروع 

المطاف بالنجاح. وفي التجاه نف�سه لم تحقق البعثات 

جديد  اجتماعي  نظام  تاأ�سي�ص  حاولت  التي  التب�سيرية 

ي�ستحق  نجاحا  ال�سعيد،  الألفي  المعتقد  قاعدة  على 

الذكر في تغيير معتقد الم�سلمين الخوارج. في المقابل 

مر النُ�سيريون بعملية تحول جمعي خالل هذه الع�سور 

التي اختاروا فيها اأن ي�سموا اأنف�سهم »العلويين« (بالتركية 

اإنني اأفتر�ص اأن التغير في تو�سيف اأنف�سهم   .(Aleviler

ـ �سيا�سية لالنف�سال عن  هو جزء من عملية اجتماعية 

الإمبراطورية العثمانية خالل العقود الأخيرة من القرن 

التا�سع ع�سر قبل انهيارها التام. 

بعد  مقبول  اأ�سبح  »العلويين«  ا�سم  اأن  في  �سك  ل 

الحرب العالمية الأولى مع دولة »العلويين« ق�سيرة الأجل 

الفرن�سي كمنطقة تخ�سع  النتداب  تاأ�س�ست تحت  التي 

لحكم �سبه ذاتي ولحقا كجزء من التحاد ال�سوري. ومن 

بف�سل  مهيمنة  طائفة  اأ�سبحوا  العلويين  اأن  المعروف 

في  ال�سنية  الهيمنة  مواجهة  حاولوا  الذين  الفرن�سيين 

�سوريا. ت�سير نتائج البحث هنا اإلى اأن العلويين كانوا قد 

العثمانيين  التوتر الذي �ساد بين  ُجهزوا لهذا الدور مع 

والقوى الغربية.

�لعالمية  �لحرب  بعد  �سوريا  �لنــتــد�ب في  قــوى 

الإمبراطورية  بهزيمة  العثماني  الحكم  انتهى  �لأولـــى  

وتفككها التام في نهاية الحرب العالمية الأولى. وق�سمت 

بريطانيا وفرن�سا، كمنت�سرتين، الوليات العربية ح�سب 

ولبنان  ب�سوريا  اليوم  يُعرف  ما  كان  وقد  م�سالحهما. 

ت�سمى  جغرافية  منطقة  واإ�سرائيل،  وفل�سطين  والأردن 

م�سطنع  ب�سكل  حدودها  ُر�سمت  وقد  الكبرى«  »�سوريا 

1٩1٤-2٠1٤ مائة عام على الحرب العالمية الأولى  |  نجاتي األكان معهد غوته  |  فكر وفن، عدد 1٠٠



3٨3٩

وفر�ستها القوى الأوروبية �سد اإرادة �سكان المنطقة. كان 

الهدف هو ا�ستغالل الختالف الديني والطائفي والعرقي 

وتطبيق مبداأ »فرق ت�سد«. اأتاحت الحرب العالمية الأولى 

المجال  انت�سارات ع�سكرية  الأولى دون  لفرن�سا وللمرة 

ُو�سمت  التي  المنطقة  على  وو�سايتها  هيمنتها  لفر�ص 

بال�سلطة  الفوز  في  رغبتها  وتعود  الأو�سط«.  »ال�سرق  بـ 

ال�سابقة على  الأعوام  اإلى  الأو�سط  ال�سرق  والأر�ص في 

تفككك  بــداأ  عندما  مبا�سرة،  الأولــى  العالمية  الحرب 

الدولة العثمانية. بعد احتاللها للجزائر وتون�ص والمغرب، 

�سعرت فرن�سا باأن عليها اأن ت�سيطر على �سوريا الكبرى 

كي تتمكن من خلق توازن في منطقة البحر المتو�سط. 

ليبيا في عام 1٩11  اإيطاليا قد غزت طرابل�ص/  كانت 

وبهذا �سددت �سربة قوية واأخيرة للهيمنة العثمانية في 

خالل  لفرن�سا  الع�سكرية  المهام  كانت  اأفريقيا.  �سمال 

الحرب العالمية داخل اأوروبا، وحال تواجدها الع�سكري 

ال�سعيف في ال�سرق الأو�سط دون اإدعاء دور مهم لها في 

المنطقة. لهذه الأ�سباب وخوفا من اأن ي�سعى البريطانيون 

لالإ�سرار بم�سالحهم، لجاأ الفرن�سيون اإلى قوة التفاو�ص.

وفقا لمبادئ ويل�سون لم يكن ممكنا احتالل الوليات 

العثمانية ال�سابقة ب�سورة علنية وهكذا تم تق�سيمها اإلى 

»الجمعية  حددتها  انتدابات  ا�سم  عليها  طلق 
ُ
اأ مناطق 

العامة لالأمم« وهي ما اأ�سبح لحقا ع�سبة الأمم. (المبداأ 

الرابع ع�سر) تُمنح النتدابات لدول قوية من اأجل �سمان 

تقرير  الدول على حق  لهذه  الخا�سعة  المناطق  ح�سول 

موراي  غيلبرت  �سرح  وقد  م�ستقلة.  وت�سبح  الم�سير 

تركيا  يخ�ص  فيما  الأمــم  ع�سبة  لدى  بريطانيا  مندوب 

قائال: „اإن هذه الجمعية العظيمة لالأمم“ لم تكن فقط 

التي  الأ�سعب“  „المهمة  لتنفيذ  البع�ص  بع�سها  لت�ساعد 

اأي�سا  فر�ستها  ولكن  وحدها  المعاهدات  تفر�سها  لم 

اإلى  تطرقه  وعند  الحالي“.  للوقت  تاريخية  „�سرورات 

»المعاهدات لحماية الأقليات« و »تطبيق البنود« ، األمح 

ال�سوؤون  في  تتدخل  اأجنبية  لأمــة  م�ساءلة  „ل  اأنــه  اإلــى 

الداخلية لأمة اأخرى من اأجل حماية م�سالح اأقلية ت�سعر 

بتعاطف خا�ص معها“. 

للتنوير  م�سدرا  نف�سها  الغربية  القوى  اعتبرت  لقد 

كان  التي  التح�سر  ل�سعلة  وكحامل  الأخالقية  والريادة 

على هذه القوى اأن تاأخذها اإلى المناطق التي ا�ستعمرتها 

لنف�سها  فرن�سا  �سنعت  فقد  �سك  اأي  ودون  لتنويرها. 

�سورة ذهنية مثالية كـ »اأمة متح�سرة«، في مقابل ل دولة 

�سوريا »غير المتح�سرة« التي كانت مجتمعا فتته الديانات 

والطوائف والجماعات العرقية، »المتطرفة« و »الهمجية« 

على  النظام  لتعلم  ويحتاجون  بع�سا  بع�سها  تقاتل  التي 

عن  فرن�سية  درا�ــســة  في  ورد  وكما  الفرن�سيين.  اأيــدي 

الأكراد فاإن „هذا الجن�ص �سبه الهمجي يجب اأن يق�سي 

اأعواما تحت الو�ساية قبل اأن يحكموا اأنف�سهم... ول بد 

اأن تقبل قوة عظمى هذا النتداب لإدارة بالدهم وتُدخل 

الدرو�ص التي هي ثمرة خبرة قرون بين الأمم اإلى قلوبهم.

تق�سيمات ح�سب �لأهــو�ء �لغربية  حددت قرارات 

في  الأو�ــســط  ال�سرق  تق�سيم  ب�ساأن  وفرن�سا  بريطانيا 

المنطقة.  �سعوب  م�سائر   1٩2٠ عام  ريمو  �سان  موؤتمر 

ت�سببت  ريمو  �سان  على  التالية  الع�سر  ال�سنوات  ففي 

بريطانيا وفرن�سا في حدوث انق�سام بين �سكان ال�سرق 

فرن�سا  وذهبت  بل  الخا�سة،  لأهوائهما  وفقا  الأو�سط 

�سبه  لحكم  تخ�سع  مناطق  واأ�س�ست  ذلك  من  اأبعد  اإلى 

ذاتي تحت اإ�سراف الحكومة الوطنية في �سوريا. وبعيدا 

البلدان  قــام  وا�ستقاللها،  لنف�سها  ال�سعوب  حكم  عن 

خلق  فــي  ت�سببت  جــديــدة،  ا�سطناعية  حـــدود  بر�سم 

ال�سطرابات  لظهور  المجال  فتح  ما  اجتماعية  حواجز 

ويل�سون  ت�سوره  ما  لكن  الطويل.  المدى  على  الإقليمية 

عن „الحق الموؤكد في الحياة والفر�سة التي ل ي�سوبها 

الحكم  الأتــراك تحت  لغير  الذاتي“  للتطور  ت�سوي�ص  اأي 

واقع  اإلــى  يتحول  لم  ع�سر)  الثاني  (المبداأ  العثماني 

بالن�سبة للعرب. كانت معاهدة �سان ريمو نقطة تحول في 

�سكل  وبريطانيا  فرن�سا  حددت  الأو�سط.  ال�سرق  تاريخ 

النتدابات. نظرا لعدم وجود اتفاقية على الحدود، ترك 

الفرن�سيون فل�سطين والمو�سل للبريطانيين ووافقوا على 

الكبرى  �سوريا  كانت  المو�سل.  نفط  ربع  الح�سول على 

العربية  والقومية  العرب  من  اأغلبية  من  موؤلفة  منطقة 

اأو�ساط  المهيمنة خ�سو�سا في  الإيديولوجية  كانت هي 

فر�سة  وال�سيا�سية  المحلية  الخ�سو�سية  وكانت  ال�سنة. 

وفقا  ترتيبها  واإعــادة  �سوريا  لتق�سيم  للفرن�سيين  مواتية 

اأنهم ي�ستجيبون بتركيزهم على  لم�سالحهم. وقد ادعوا 

هذا  وكــان  النا�ص.  لمطالب  الجتماعية  الختالفات 

العربية  القومية  اإ�سعاف  في  لرغبتهم  منا�سبا  المفهوم 

والقتراب اأكثر من الأقليات المحبة للحياة على الطريقة 

الفرن�سية من اأجل تعزيز الهيمنة الفرن�سية. وهكذا فاإن 

تاأ�سي�ص النتداب الفرن�سي وا�ستمراره كان معتمدا على 

كانت  العربية.  القومية  اأ�ساب  الذي  والنق�سام  الوهن 

�سوريا  في  اإدارية  كيانات  اإن�ساء  اأول  هي  الإ�ستراتيجية 

تحول دون نمو الم�ساعر والحركات الوطنية ثم تن�سيب 

حكومة محلية خا�سعة لهم بحيث ت�سهل الحكم الفرن�سي. 

عام  يوليو  تموز/  في  دم�سق  فرن�سا  احتلت  عندما 

1٩2٠، ق�سموا �سوريا اإلى خم�سة اأجزاء:

 1) لبنان الكبرى الموؤلفة من مدن مهمة مثل طرابل�ص 

وبيروت و�سيدا و�سور. 

2) الدولة ال�سورية (حلب وحماة وحم�ص ودم�سق)، 

3) جبل الدروز. 

٤) محافظة الالذقية.

�سوريا  من  كجزء  نظريا  هاتاي،  اأو  اإ�سكندرون  لواء   (٥

ولكن عمليا بو�سع اإداري خا�ص. بعد عامين من احتالل 

وحتى  فرن�سا.  اإلى  ولبنان  �سوريا  انتداب  �ُسلم  دم�سق، 

اأ�سبح  عندما   1٩23 اأكتوبر  الأول/  ت�سرين   23 قبل 

انتداب �سوريا �ساري المفعول، كانت فرن�سا قد اتخذت 

الترتيبات لر�سم الحدود على نحو يجعل من ال�سعب على 

ع�سبة الأمم اأن تلغي تاأ�سي�ص الحكم الفرن�سي هناك.

مثال لبنان  كانت الخطوة الأولى في عملية التق�سيم 

هذه هي اإن�ساء لبنان الكبرى. لم تكن دولة لبنان الحديثة 

اأبدا دولة ول حتى منطقة جغرافية،  القائمة  بحدودها 

ولكن كانت جزءا من الإمبراطورية العثمانية منذ القرن 

ال�ساد�ص ع�سر. وتكونت على اأ�س�ص دينية من الم�سيحيين 

المارونيين والدروز وال�سيعة وال�سنة وطوائف مثل الروم 

كمنقذ  فرن�سا  المارونيون  راأى  والكاثوليك.  الأرذثوك�ص 

لحكم  فعليا  اإعدادهم  وقد جرى  البداية  منذ  ودعموها 

المنطقة. لقد تحقق حلمهم مع اإن�ساء لبنان الكبرى. لكن 

م�سلمي المنطقة الذين كان عددهم م�ساويا لم�سيحيها 

اأن يكونوا تحت حكم المارونيين. حارب  لم يرغبوا في 

جزءا  ي�سبحوا  اأن  اأجل  من  التالية  ال�سنوات  في  ال�سنة 

من �سوريا. عار�ست زعامات الدروز المتمثلة في عائلتي 

جنبالط واأر�سالن الحكم الفرن�سي اأي�سا. واأراد ال�سيعة 

�سالتهم  على  يحافظوا  اأن  للما�سي  اأ�سرى  بقوا  الذين 

ب�سوريا ب�سبب خوفهم وعدم وثوقهم بال�سنة والم�سيحيين. 

نتيجة  ل�سوريا  والــعــرقــي  الإقليمي  التق�سيم  ــان  ك

اإن�ساء  بعد  التقليدية.  ال�ستعمارية  ت�سد«  ل�سيا�سة »فرق 

وليتي حلب ودم�سق كان يحكمهما حكام معينين بوا�سطة 

ال�سكان المحليين مدعومين بم�ست�سارين فرن�سيين، وكانت 

هاتاي التي ت�سكنها غالبية تركية قانونيا جزءا من حلب 

ولكن في الواقع تتمتع بحكم ذاتي. ذهبت فرن�سا اإلى اأبعد 

اإبراز خ�سو�سية طائفتي  باإ�سرار على  واأكدت  ذلك  من 

النُ�سيريين والدروز المتركزين اإقليميا في مناطق بعينها. 

ومنذ ذاك الحين بداأ الفرن�سيون يطلقون على الن�سيريين 

»العلويين«. كانت القومية العربية ال�سنية تهدد الم�سالح 

الإ�سالمية  الــطــوائــف  وهـــذه  والم�سيحيين  الفرن�سية 

الخارجة. ولهذا كانت فرن�سا في حاجة لتوطيد عالقات 

ودودة مع المنتمين لهاتي الطائفتين. في عام 1٩22 كانت 

درزية  غالبية  دم�سق  جنوب  الواقع  الــدروز  جبل  ت�سكن 

وقد اأعلنت فرن�سا فيه دويلة درزية لها حاكمها الخا�ص 

وبرلمان منتخب تحت اإ�سراف ال�سلطة الفرن�سية. كما اأن 

الالذقية بمنطقتها الجبلية (جبال الن�سيرية/الأن�سارية) 

اإدارية منف�سلة  اأ�سبحت وحدة  العلويين  بغالبية �سكانها 

واأ�سبح يطلق عليها دولة العلويين.

بعد عام 1٩22 توحدت المناطق خارج جبل الدروز 

عام  في  محله  حلت  الــذي  ال�سوري  التحاد  اإطــار  في 

ولواء  ودم�سق  حلب  �سمت  التي  ال�سورية  الدولة   1٩2٤

الإ�سكندرون. لكن الأخير تغير ا�سمه اإلى هاتاي وح�سل 

على دولة م�ستقلة في اأيلول/ �سبتمبر عام 1٩3٨. وبعدها 

اإلى تركيا  اأ�سهر في حزيران/ يونيو 1٩3٩ �ُسلم  بت�سعة 

هذه  فرن�سا  اتخذت  وقد  المفاو�سات،  من  عامين  بعد 

العالمية  الحرب  تركيا في  لت�سمن عدم تدخل  الخطوة 

ال�سوري.  التحاد  داخل  العلويين  دولة  تكن  لم  الثانية. 

دولتي  كانت   1٩3٨ اإلــى   1٩36 من  ــوام  الأعـ با�ستثناء 

الدروز العلويين منف�سلتين اإداريا عن �سوريا.

لقد �سجعت الدعاية الفرن�سية النف�سالية (�سيا�سة 

والدينية  الجغرافية  الختالفات  تبرز  التي  الأقليات) 

اأثرت  اأقلية  هوية  ن�ساأة  على  والجتماعية،  والطائفية 

�سلبا ولفترة طويلة على ال�سيا�سة ال�سورية بعد النتداب 

الفرن�سي. �سيقت هذه الإ�ستراتيجية التي ُطبقت طوال 

فترة النتداب تقريبا المجال اأمام الحركة القومية العربية 

وقللت من تاأثيرها. وحيث اأن فرن�سا نجحت في الحيلولة 

دون ظهور القومية العربية في مناطق التي تركزت فيها 

في  تاأثيرها  انت�سار  دون  اأي�سا  حالت  فقد  الأقليات، 

اأطراف مدن مثل دم�سق وحلب وحماة وحم�ص.

كالأرمن  والعرقية  الدينية  الأقليات  معظم  كانت 

�سوريا  في  ال�سرقيين  والم�سيحيين  واليهود  والأكـــراد 

اأو  �سيا�سية  قاعدة  لهم  تكن  ولم  منظمة  غير  جماعات 

لهم.  بالن�سبة  �سيا�سي  ارتباط  ثمة  يكن  ولم  جغرافية، 

على النقي�ص من ذلك تركز العلويون والدروز في مناطق 

فرن�سا  دعمت  �سيا�سيا.  مترابطين  وكــانــوا  جغرافية 

تحقق  دون  الحيلولة  اأجــل  من  كامل  ب�سكل  ا�ستقاللهم 

وحدة �سوريا. كانت فرن�سا ب�سيا�ستها الإمبريالية معادية 

تعميق  في  تكمن  اإ�ستراتيجيتها  وكانت  �سوريا.  لوحدة 

النف�سالية.  النزعة  تغذية  اأجــل  من  التمايزات  ــارة  واإث

وا�ستقالل  لنف�سال  الداعية  النزعة  ت�سجيع  وقد جرى 

الأقليات الوطنية عبر منح و�سعية الحكم الذاتي للمناطق 

التي كان ت�سكل فيها هذه الأقليات الأغلبية.

لم يف  النتداب  طوال فترة  �نتد�ب لمنع �لتطور؟  

الأمم  ع�سبة  بتعليمات  الخا�سة  بال�سروط  الفرن�سيون 

وتجنبوا عمدا تعليم النا�ص الذين يمكن اأن ي�سبحوا رجال 

ب�سع  �سوريا  تق�سيم  لقد حال  البالد.  لحكم  اأكفاء  دولة 

النتداب  فترة  خالل  فرعية  واأقاليم  اأقاليم  اإلى  مرات 

والعمل  التحرك  يمكنها  الإداريين  تكوين طبقة من  دون 

في  �سوريا  فرن�سي  جندي  اآخــر  غــادر  وعندما  �سويا. 

ني�سان/ اأبريل عام 1٩٤6، كان العائق الأكبر اأمام الوحدة 

ال�سيا�سية في �سوريا الم�ستقلة هو غلبة الطابع الإقليمي 

بل والمحلي وقد ا�ستمر هذا الأمر اأي�سا بعد ال�ستقالل. 

بالإ�سافة اإلى ذلك، رف�ص مختلف القادة ال�سيا�سيين في 

روؤية  العربية  الوحدة  تكون  اأن  النتداب  بعد  ما  �سوريا 

وهدفا م�ستركا لهم. لقد ترددوا ما بين الوطنية ال�سورية 
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والقومية العربية وم�سالحهم الخا�سة. ومن المحتمل اأن 

التوتر الأ�سا�سي كان بين الوحدة ال�سيا�سية التي ت�سمل كل 

من تجمعهم العربية لغة وثقافة وبين الق�سايا وال�سوؤون 

واجهت  التي  الكبرى  المهمة  كانت  المحلية.  الإقليمية/ 

اإدمــاج  هو  ال�ستقالل  بعد  �سوريا  في  الوطنيون  القادة 

وال�سرك�ص  كالأكراد  البالد  اأنحاء  في  الم�ستتة  الأقليات 

كاأقليتين لهما مناطق تركز  والعلويين والدروز  والأرمــن، 

�سوريا  في  ال�ستقالل  بعد  ما  حكومة  ارتــاأت  جغرافي. 

تقليل عدد ممثلي العلويين والدروز في البرلمان وتدريجيا 

لإلغاء  خططت  نف�سه  التــجــاه  وفــي  مقاعدهم.  اإلــغــاء 

الحقوق التي منحها الفرن�سيون لهاتين الأقليتين. وهذا 

باإلغاء هذه  القرار  اتخذ  �سراع عندما  في  ت�سبب  طبعا 

الحقوق من اأجل تاأ�سي�ص اإدارة مركزية. �سم قادة ال�سنة 

في دم�سق الالذقية اإلى �سوريا وهكذا انمحت فعليا دولة 

لغيت اأي�سا مقاعد العلويين في البرلمان 
ُ
العلويين . كما اأ

وفي المحاكم والتي كانت ت�سمن لهم حقوقهم المدنية. 

لقد اأ�سبحوا مواطنين �سوريين وكان عليهم اأن يتخلوا عن 

التغيير مهما في ذاك  يبد هذا  لم  العلوية.  الدولة  حلم 

الوقت، لكنه مهد الطريق لبداية عهد جديد: وهو ال�سعود 

ال�سيا�سي للعلويين في عقود لحقة.

وم�ست�سارون  ــون  ــ اإداري كــان  ــتــداب  الن فترة  خــالل 

فرن�سيون يحكمون �سوريا فعليا من اأجل م�سالحهم. وبعد 

انتهاء النتداب بفترة طويلة كانت �سوريا بلدا محروما من 

موؤ�س�سات قادرة على تنظيم نف�سها بنف�سها ومن الوحدة 

ُحرم  الفرن�سية  الإمبريالية  ال�سيا�سة  فب�سبب  الإقليمية. 

الــولءات  وكانت  الوطنية،  للدولة  الــولء  من  ال�سوريون 

العربية.  القومية  المحلية والإقليمية قوية رغم م�ساعر 

ورغم ا�ستقاللها في عام 1٩٤6، فاإن �سوريا كانت بعيدة 

�سيا�سية  قيادة  بها  تكن  ولم  الوطنية  الدولة  مفهوم  عن 

قادرة على ال�ستمرار. اإن و�سع �سوريا الحالي هو نتاج 

لل�سيا�سات البريطانية الفرن�سية الهدامة، وعدم اإيفائهما 

بقواعد النتداب كما و�سعته ع�سبة الأمم. وب�سبب �سعف 

القوانين والدول التي اأ�س�ستاها، تعاني المنطقة باأ�سرها 

من م�سكالت لم تحل ليومنا هذا. وبدل من دعم الدول 

قامتا بتاأ�سي�ص �سوريا الكبرى ولبنان وفل�سطين واإ�سرائيل 

اإ�سكالية  الدول  بجعل حدود هذه  يكتفيا  ولم  ــ  والأردن 

بل جعلتا وجودها اإ�سكاليا. يمكننا القول اأن ال�سيا�سات 

الرئي�سي  ال�سبب  هي  وفرن�سا  لبريطانيا  الإمبريالية 

في  الجارية  وال�سيا�سة  والخالفات  الم�ستمرة  للحروب 

فرن�سا  نثرتها  التي  ال�سقاق  بذور  اإن  الأو�سط.  ال�سرق 

اإقليمية معقدة  لم�ساكل  اأ�سا�سا  اأ�سبحت  �سوريا قد  في 

وامتدادا للتوتر واإراقة الدماء الدائمين.

�سعود  جــرى  لقد  �ل�سلطة   �إلـــى  �لعلويين  �سعود 

على   ،1٩7٠ عام  منذ  �سوريا  يحكمون  الذين  العلويين 

 1٩2٠ عــام  في  كانوا  اأنهم  حيث  عاما،  خم�سين  مــدى 

اأقلية محرومة كما ذكرنا اأعاله، وبحلول عام 1٩7٠ كانت 

�سوريا في قب�ستهم. حدث هذا  ال�سيا�سية في  ال�سلطة 

مرحلة  وهي   1٩٤6-1٩2٠ مراحل:  ثالث  عبر  التحول 

النتداب الفرن�سي وهي المرحلة محل البحث، و 1٩٤6-

 1٩7٠-1٩63 و  ال�سنية،  ال�سلطة  �سنوات  وهي   1٩63

وهي فترة التوحد العلوي. 

كان العلويون موؤيدين للفرن�سيين حتى قبل النتداب 

ال�سني  العربي  الحاكم  في�سل،  الملك  عار�سوا  لأنهم 

من  يُخ�سى  كان  والــذي   1٩2٠ حتى   1٩1٨ من  ل�سوريا 

بال�ستعانة  �سده  بثورة  قاموا   1٩1٩ عام  في  هيمنته. 

الإمبراطورية  دمــار  في  اآملين  الفرن�سية،  بالأ�سلحة 

اتحاد  فــي  برغبتهم  الفرن�سيين  واأبــلــغــوا  العثمانية 

فقد  ذلك  ورغــم  الفرن�سية.  الحماية  تحت  للن�سيريين 

�سالح  بقيادة  بعامين  بعدها  الفرن�سيين  على  تمردوا 

اأعدائهم الإ�سماعيليين  الثورة �سد تحالف  العلي، كانت 

الفرن�سيين.  مع  اأي�سا  خارجة  اإ�سالمية  طائفة  وهــم 

عر�ص  للعلويين،  الذاتي  الحكم  فرن�سا  �سمنت  بعدما 

ا�ستفادوا  اأكثر من  العلويون هم  كان  لها.  هوؤلء دعمهم 

من الحكم الفرن�سي بعد الحرب العالمية الأولى. وكان 

التعاون مع الفرن�سيين يعني هروبهم من هيمنة الحاكمين 

يوليو  تموز/  في  الالذقية  دولة  تاأ�س�ست  وهكذا  ال�سنة، 

دعما  وتلقوا  منخف�سة  ب�سرائب  العلويون  تمتع   .1٩22

ماليا من الفرن�سيين. وعالوة على ذلك اكت�سب العلويون 

اأي�سا ا�ستقالل قانونيا اأي�سا. فقد انتقلت �سيطرة ال�سنة 

على الق�سايا ال�سرعية اإلى قانونيين علويين.

وفي داخل دولتهم كان العلويين ل يزالون في م�ستوى 

اأدنى اقت�ساديا واجتماعيا من ال�سنة ولم يكن باإمكانهم 

التغلب على ذلك والإح�سا�ص بالم�ساواة اإل باأن يكون لهم 

ق�ساوؤهم الخا�ص. نظم الفقه الحنفي في زمن العثمانيين 

يتدخل  لــم  ذلــك  ومــع  ال�سنية.  المحاكم  فــي  �سيء  كــل 

�ساد في ق�ساياهم  الذي  العلوي  العرف  العثمانيون في 

المدنية، لكن لم يكن له �سلطة �سرعية. احتاج العلويون 

بطائفتهم  اعترافا  الجديد  الفرن�سي  النــتــداب  تحت 

وبمحاكمهم الخا�سة وق�ساتهم. ولكن ذلك لم يكن �سهال 

لأن العرف العلوي كان معتمدا على ال�سلطة الجتماعية، 

المحاكم.  في  وتطبيقه  وتنظيمه  ممكنا جمعه  يكن  ولم 

هو   1٩22 عام  في  اإليه  الو�سول  تم  الــذي  الحل  وكــان 

تاأ�سي�ص محاكم علوية دينية تحكم وفقا للمذهب ال�سيعي 

الثناع�سري (الجعفري). وقد ُجلب هذا القانون وق�ساته 

من لبنان، حيث لم يكن ثمة خبراء علويون في القانون.

ــ �لفرن�سي  كان العلويون �سعداء  �لتحالف �لعلوي 

بهذه التغييرات ل�سالحهم. كان تق�سيم البالد نعمة لهم، 

في حين �سهدت البالد تمردات من اأجل ا�ستقالل �سوريا 

ووحدتها. عندما دعمت فرن�سا النتخابات في كانون الثاني/ يناير 

عام 1٩26، قاطعها معظم ال�سوريين، لكن العلويين �ساركوا باأعداد 

�سرطة  كرجال  وعملوا  الجنود  بمعظم  الحكومة  اأمدوا  وقد  كبيرة. 

للم�ساعدة  الخطوات  هذه  العلويون  اتخذ  ال�ستخبارات.  ودعموا 

�ساعدوا  لقد  علنا.  له  تاأييدهم  واأعلنوا  الفرن�سي  الحكم  اإبقاء  في 

ما  كل  وبذلوا  والتمردات.  والإ�سرابات  ال�سنة  تظاهرات  قمع  في 

لأنه  �سوريا،  في  الفرن�سي  الحكم  ا�ستمرارا  اأجل  من  ي�ستطيعونه 

عبر  وكما  عليهم.  الهيمنة  �سي�ستعيدون  ال�سنة  كان  ذلك  بخالف 

خالل  التقدم  من  المزيد  تحقيق  في  نجحنا  „لقد  علوي  �سيا�سي 

ثالث اأو اأربع �سنوات اأكثر مما حققناه خالل ثالثة اأو اأربعة قرون. 

لذلك دعونا نحتفظ بو�سعنا الحالي.“ عندما �ُسمت الدولة العلوية 

العلويين  تظاهر  اإلى  ذلك  اأدى  �سوريا،  اإلى  موؤقتا   1٩36 عام  في 

واإعرابهم عن م�ساعر موؤيدة للفرن�سيين. وو�سف التما�ص علوي في 

العام نف�سه التحاد مع ال�سنة باأنه „عبودية“، كما كتب قيادي علوي 

اآخر باأن �سم الدولة العلوية �سيكون معادل لـ „كارثة مدمرة“. كما 

كتب اأي�سا �ستة من قيادات العلويين من بينهم علي ال�سليمان، والد 

حافظ الأ�سد (البع�ص يقول جده) الذي تولى ال�سلطة في عام 1٩7٠ 

عبر انقالب ع�سكري، اإلى الحكومة الفرن�سية متحدثين عن �سوريا 

النتداب  اإنهاء  واأن  كفارا،  تعتبرهم  الدولة  هذه  واأن  �سنية  كدولة 

اأن  “خطر قاتل“. يجب على فرن�سا  لـ  العلويين  �سيعر�ص  الفرن�سي 

قادة  اأكد  كما  العلويين.  وا�ستقالل  حرية  ل�سمان  �سوريا  في  تبقى 

العلويين اأي�سا لفرن�سا اأنهم لي�سوا „بهائم جاهزة للذبح“ على اأيدي 

ال�سنة، خ�سومهم الرئي�سيين الذين �سيخ�سعونهم لنيرهم. اإذا تخلت 

فرن�سا عن العلويين، ف�سيندم العلويون حقا على „خ�سارة �سداقتهم 

وارتباطهم الوفي مع فرن�سا النبيلة.“ ورغم منا�سدات العلويين اأنهت 

اإدارة  في  واأدمجتها   1٩36 عام  في  لالذقية  الذاتي  الحكم  فرن�سا 

اإدارة خا�سة  دم�سق، لكن منطقة الالذقية ظلت ت�ستفيد من وجود 

على  العلويون  ح�سل   1٩3٩ عام  في  فرن�سا.  قبل  من  مالي  ودعم 

اأعلن  الذي  المر�سد  ل�سليمان  الم�سلح  التمرد  ثانية بعد  ا�ستقاللهم 

نف�سه »مخل�سا« واإلها قادرا على المعجزات وجمع حوله اآلف من 

الأتباع. وقد نجح في اإبعاد هيمنة �سلطة دم�سق على العلويين.

حتى ا�ستقالل �سوريا في عام 1٩٤6 ا�ستمر العلويون في اإر�سال 

وتحكيما  فرن�سية  طلبوا حماية   1٩٤٥ عام  في  لفرن�سا،  التما�سات 

الجنود  لبقاء  دعــوا  اأو  دم�سق،  وبين  بينهم  القانونية  الق�سايا  في 

بعد عام  تلت  التي  الأحــداث  كانت  الفرن�سي.  الجي�ص  العلويين في 

1٩٤6 حا�سمة فيما يخ�ص ا�ستحواذهم على ال�سلطة في �سوريا عام 

1٩7٠. عندما غادرت فرن�سا دم�سق، ورثت النخبة الح�سرية ال�سنية 

الحكومة وهكذا انتهى النتداب. وبخالف الأ�سباب الوطنية، فقد تم 

احتواء الدولة العلوية داخل �سوريا لأ�سباب اإ�ستراتيجية، فقد كانت 

هي المنفذ الوحيد اإلى البحر المتو�سط.

ثمة اأ�سباب عديدة لإعادة اتحاد العلويين مع �سوريا. ولنبداأ باأن 

يكن  لم  لأنه  م�ستقلة  دولة  تكون  اأن  من  تتمكن  لم  العلويين  منطقة 
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بها مزايا اقت�سادية، فلنقل لم يكن بها بنية تحتية. ولهذا فاإن كونها 

البوابة اإلى اأوروبا ب�ساحلها على البحر المتو�سط لم يكن كافيا للتنمية 

القت�سادية. كان الندماج مع �سوريا هو ال�سبيل الوحيد الذي يتيح 

ذلك. ثانيا، لأن المنطقة العلوية كانت تفتقر اإلى الأهمية القت�سادية 

ثم  بها.  مهتمة  الأوروبية  القوى  معظم  تكن  لم  ال�سيا�سية،  وبالتالي 

منطقتهم،  في  حتى  كالدروز،  مطلقة  اأقلية  ي�سكلوا  لم  العلويين  اإن 

وفي بع�ص المواقع على ال�ساحل المعروف باأنه مركزهم القت�سادي 

وال�سيا�سي، كانوا اأقلية. واأخيرا عندما �سمت تركيا هاتاي في عام 

ن�سوء عداء مع تركيا  اتفاق مع فرن�سا، ت�سبب ذلك في  1٩3٩ بعد 

وعدد كبير من العلويين غادر المنطقة ب�سبب خوفهم من اأن الأتراك 

قد يتو�سعون جنوبا بطول �ساحل البحر المتو�سط.

ويبدو اأن ثمة عاملين مهمين قادا اإلى توحد العلويين مع �سوريا، 

الأول تمثل في اأنه لم تكن ثمة قوى غربية تدعم العلويين فعال خالل 

الفترة العثمانية المتاأخرة، بعك�ص الدروز والمارونيين الذين كانت لهم 

عالقة خا�سة بالدول الغربية. كان للعلويين بنية اجتماعية ه�سة ل 

تمتلك الترابط الداخلي. وعالوة على ذلك لم تكن لديهم موؤ�س�سات 

تاأثرهم  ي�سعب  بحيث  جدا  معزولين  وكانوا  منظمة  وتعليمية  دينية 

بالإيديولوجيات الغربية. وحتى تاأثير البعثة التب�سيرية الأمريكية لم 

اأن  رغم  معتقدهم،  يغيرون  العلويين  يجعل  الذي  بالقدر  قويا  يكن 

ذلك كان من �ساأنه اأن يتيح لهم فر�سة الإفالت من القمع العثماني. 

وتمثل العامل الثاني في اأن كونهم جزءا من �سوريا �سيعني ال�ستفادة 

من نتائج الحداثة مثل التعليم في المدار�ص ال�سورية. وقد جلب هذا 

لهم في المقابل و�سعا اجتماعيا اأف�سل، واإثراء ثقافيا وثروة مادية 

والم�ساواة والنفوذ ومن ثم ال�سلطة في المجال ال�سيا�سي.

�لجي�س و�لحزب  رغم هيمنة ال�سنة الح�سريين على مقاليد الحكم 

في البالد حتى عام 1٩7٠، فقد قادت موؤ�س�ستان محوريتان اإلى �سعود 

العلويين. الأولى كانت القوات الم�سلحة والثانية حزب البعث القومي 

لأنه  الجي�ص  في  للعلويين،  كثيفا  ح�سورا  �سهد  وكالهما  العلماني. 

اأتاح لهم ولأقليات اأخرى ولل�سنة الريفيين فر�سة الحراك لأعلى. لقد 

وجدت كل هذه المجموعات المعدمة لغة م�ستركة وو�سيلة لن�سالهم 

ال�سباط  خالف  على  اأي�سا  والقت�سادي.  الجتماعي  التمييز  �سد 

ال�سنة الذين �سيطروا على الجي�ص وتاآمروا على بع�سهم البع�ص اأثناء 

ذلك، كانت مجموعة ال�سباط العلويين اأكثر ترابطا وتن�سيقا. وحيث 

اأهمية  على  العلويون  �سدد  فقد  كاأفراد،  الجي�ص  دخلوا  ال�سنة  اأن 

اأكثر ا�ستقرارا للتعاون مقارنة  اأ�سا�سا  اأتاح  الت�سامن الطائفي الذي 

بالتحالفات المتقلبة لل�سباط ال�سنة. اأ�سفرت النقالبات الع�سكرية 

العديدة من عام 1٩٤٩ اإلى 1٩63 والتي نفذها �سباط كبار من ال�سنة 

ال�سباط.  هــوؤلء  عدد  تقل�ص  اإلى  واأدت  ال�سلطة  على  نزاعات  عن 

ال�سباط  محل  با�سطراد  وحلوا  ذلك  من  العلويون  ا�ستفاد  بالطبع 

ال�سنة وجلبوا معهم اأقاربهم. وهذه الميزة اأدت اإلى �سعود العلويين 

اإلى المراتب العليا للجي�ص.

�ساأن  من  يقللون  كانوا  الح�سريين  ال�سنة  اأغنياء  فاإن  وعموما 

الجي�ص ويعتبرون اأن الخدمة فيه ما بين الحربين العالميتين، كانت 

ال�سنية  العائالت  لهذه  بالن�سبة  كان  اأنــه  كما  للفرن�سيين.  خدمة 

وغير  معدمة  اجتماعية  لفئات  مكانا  ال�سورية  بالقومية  الموؤمنة 

على  اهتمامهم  دم�سق  في  ال�سنة  قــادة  يركز  لم  ومتمردة.  مثقفة 

ال�سيا�سة  في  �سلطته  من  خ�سوا  لقد  للدولة.  اأداة  بو�سفه  الجي�ص 

به  الوظيفي  الم�ستقبل  وجعلوا  منخف�سا،  تمويله  واأبقوا  الداخلية 

الجي�ص  العليا في  المنا�سب  تقلدهم  اأن  اعتقدوا  لقد  غير جذاب. 

�سيكون كافيا للتحكم فيه. لم يبرز دور العلويين في الجي�ص لوقت 

ال�سنة  الجي�ص  قادة  بين  الذكر  ال�سالف  ال�سلطة  �سراع  لكن  طويل 

اأدى لتغيير ذلك. لقد كان هذا الخطاأ التاريخي هو ال�سبب في جعل 

العلويين �سادة �سوريا. 

اأما بالن�سبة لحزب البعث فقد راق للعلويين ولالأقليات الفقيرة 

الريفية الم�سابهة نظرا لأيديولوجيته العلمانية ال�ستراكية. 

المناطق  من  المهاجرين  اأبناء  بدايته  منذ  البعث  حزب  جذب 

الريفية الذين ذهبوا اإلى دم�سق من اأجل التعليم. وقد �سكلوا اأغلبية 

اأع�ساء الحزب هناك وفي مدن كحلب والالذقية. كان زكي الأر�سوزي 

اأحد موؤ�س�سي الحزب ذاته علويا ودفع بالكثير من رفاقه لالن�سمام 

للحزب. اأتاحت ا�ستراكية حزب البعث التي ُحددت بو�سوح خ�سو�سا 

العلمانية،  العلويين وجمعت  ال�ستينات فر�سا اقت�سادية لفقراء  بعد 

الحزب  تحت مظلة  النظري فقط، جماعات مختلفة  رغم وجودها 

بينما لم يول اهتمام كبير لالختالفات الدينية والطائفية. 

وحد العلويون �سفوفهم خالل الفترة ما بين 1٩63 و 1٩7٠ من 

خالل ثالثة انقالبات ع�سكرية: في مار�ص 1٩63 عندما لعبوا دورا 

وبحلول  والحكومة،  البعث  حزب  في  مهمة  منا�سب  وتولوا  رئي�سيا 

عام 1٩66 كانت اأقليات كالعلويين والإ�سماعيلية والدروز قد اأطاحوا 

بال�سنة بعد معارك طائفية في الحزب والجي�ص. اتبع حافظ الأ�سد 

الذي اأتم ارتقاءه في الجي�ص �سيا�سة طائفية وقام اأخيرا في 1٩7٠ 

بانقالبه ون�سب نف�سه رئي�سا. وا�ستمر انفراده بال�سلطة حتى وفاته 

في يونيو عام 2٠٠٠، وبعده „انتُخب“ ابنه ب�سار رئي�سا.

ورغم اأن النظام البعثي العلوي قد اأن�ساأ دولة وطنية قوية وم�ستقرة 

في �سوريا، يح�سب لها ح�ساب في المنطقة، فاإن اأ�سرة الأ�سد العلوية 

ظلت تواجه دائما تحديات. كان العلويون اأنا�سا بائ�سين ومقموعين من 

ال�سادة ال�سنة ولم تكن لهم حقوق، ومازال يُنظر لهم كاأقلية محتقرة 

رغم اأنهم اأ�سبحوا �سادة البالد ومازالوا يملكون مقاليد ال�سلطة في 

اأيديهم. في الثمانينات ومنت�سف الت�سعينات توقع المخت�سون ب�سوؤون 

ال�سرق الأو�سط الذين حللوا النظام العلوي في �سوريا اأن:

 1) حكم الأ�سد �سينهار عبر نزاعات بين ال�سنة والعلويين، على �سبيل 

المثال عبر ثورة اإقليمية. 

2) يمكن المحافظة على اندماج المناطق العلوية مع �سوريا. وبالنظر 

اإلى الحرب الأهلية الدموية التي تجري في �سوريا منذ عام 2٠11 

فاإن تغيير نظام الأ�سد �سيبقى فقط م�ساألة وقت. 

وتاريخ  الحديث  العثماني  بالتاريخ  مخت�ص  تركي  باحث  �ألكان   نجاتي   

الن�سيريين. كان موؤخرا اأ�ستاذا م�ساعدا بجامعة اإرفورت في �سرق األمانيا.

ترجمة: اأحمد فاروق
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لي�ص ال�سر وحده هو ما يجعل التاريخ على هذا القدر من 

الإثارة، بل واأي�سا الإن�سان القادر على اأن ي�سيب اإن�سانا 

اآخر بمعاناة ل نهائية. وفي الوقت ذاته يرزح الحديث عن 

ال�سر الذي ارتكبه هذا الإن�سان بنف�سه تحت حاجز منيع. 

اإذ يهدد مثل هذا الحديث مجد الأمة و�سرفها. مع ذلك 

فاإنه �سرعان ما ي�سبح �سر الآخرين �سا�سة عر�ص تغطى 

اإ�سعاعاتها كل �سيء. 

تتكون كرة خيوط معقدة يت�سابك فيها و�سف الذات 

الخيوط  كــرة  وفــي  بعد.  من  حلها  يمكن  ل  والآخــريــن 

العثمانية  الدولة  انهيار  مرحلة  تكمن  هذه  المت�سابكة 

هذا،  يومنا  حتى  التركية،  الجمهورية  تاأ�سي�ص  ومرحلة 

معقودة وم�سفرة عبر الأ�ساطير التي تتحلل فيها ال�سير 

الذاتية لالأفراد. تغطي كتابة التاريخ كل �سيء ول تترك 

اأي مجال لم�سائر الأفراد.

ند�ء �لحرية  في عام 1٩٠٨ �سرى نداء الحرية مدويا 

�سالونيكي  فــي  وخ�سو�سا  الإمــبــراطــوريــة.  اأنــحــاء  فــي 

المركز الفكري للتحديث العثماني، وقد كان ثلث �سكانها 

من  الثالث  والثلث  اليهود  من  اآخر  وثلث  الم�سلمين  من 

اليونانيين، وقد �سكلوا تيارات اإ�سالحية تطالب بالم�ساواة 

الم�ستبد  الحاكم  اأوقـــف  التي  الد�ستورية  وبالملكية 

ال�سلطان عبد الحميد العمل بها قبل ثالثة عقود.

ماأزق،  كانت في  العثمانية  الإمبراطورية  اأن  �سك  ل 

زمن  منذ  تمركزت  قد  كانت  الكبرى  الأوروبية  فالقوى 

بعيد واأعلنت عن اأطماعها. لقد انتظرت في غير �سبر 

تق�سيم الكعكة. فقد ترنح النظام ال�ستبدادي لل�سلطان 

للعالم  حاكم  اأول  الأرجــح  على  يعد  الذي  الحميد  عبد 

تنهار  اأن  دون  وتهاوى  الحديث،  الع�سر  في  الإ�سالمي 

الإمبراطورية متعددة القوميات على الفور.

عام  حتى  تاله  وما  الثورة  عام  وهو   1٩٠٨ لعام  اإن 

العثمانية.  الإمبراطورية  ل�سعوب  هائلة  اأهمية   1٩11

كثيرة عن هذا  اأدبيات  توجد  اأنه ل  اأكثر  المده�ص  لكن 

المو�سوع. وفيما ت�ستدعي حاليا العديد من الدرا�سات 

والأفالم والوثائق الإبادة الجماعية لالأرمن اإلى ذاكرتنا، 

ما يجعل اإنكار هذا الف�سل المريع من التاريخ العثماني 

اأمرا �سعبا، يبقى ال�سوؤال عن كيفية حدوث هذه المذبحة 

اأي�سا  الــظــالم  جنح  فــي  بقيت  كما  الــظــالم.  جنح  فــي 

حاليا  تركيا  اأرا�سي  على  تعي�ص  اأخــرى  �سعوب  م�سائر 

وتحديدا ال�سريان، ويونانيي الأنا�سول واليهود والأكراد 

ب�سبب  المهجرين  باآخر  ولي�ص  واأخيرا  وال�سنة  العلويين 

حرب البلقان وخ�سو�سا الم�سلمين المقدونيين والبو�سنة 

والألبان اأو يهود �سالونيكي.

العثمانية  الإمبراطورية  كانت  تركيًا؟   يعد  كــان  من 

الجمهورية  حــال  هو  وهكذا  القوميات،  متعددة  دولــة 

التعدد  هذا  ب�سبب  ــى  الأول ف�سلت  لقد  اأي�سا.  التركية 

وفي المقابل تخيلت الجمهورية النا�سئة اأنها دولة قومية 

لمجرد  اأتراكا  �سكانها  اأن ٩٩% من  واعتبرت  متجان�سة، 

تفتخر  التي  الحديثة  تركيا  هي  وهــا  م�سلمين.  كونهم 

في  جعلت  قد  الإ�سالمي  العالم  في  الفريدة  بعلمانيتها 

لهويتها.  اأ�سا�سا  غيره،  دون  الدين،  من  ميالدها  لحظة 

ولم تجر حتى يومنا هذا معالجة تداعيات هذا التناق�ص 

الغريب. لقد كان على الأكراد اأن يقروا بهويتهم التركية 

انطلقت  قليلة  �سنوات  ومنذ  م�سلمين،  كونهم  لمجرد 

عملية وئيدة وم�سنية لالعتراف بالهوية الكردية.

لكن الم�سيحيين عانوا اأي�سا من اإعادة تعريف الهوية 

حرب  بعد  ُوقعت  عندما  الــديــن.  مظلة  تحت  التركية 

تبادل  ب�ساأن  اتفاقية   1٩22 عام  الأنا�سول  في  التحرير 

ال�سكان بين اليونان وتركيا (والتي لم تعن �سوى تهجير 

مليون ون�سف مليون من الروم ـ الأرثوذك�ص من الأنا�سول 

ونحو ن�سف مليون م�سلم من اليونان)، كان من بين هوؤلء 

»اليونانيين« الوهميين عدد غير قليل ل يعرف اأي كلمة 

باليونانية. لقد كانت قبائل تركية تحولت اإلى الم�سيحية 

في و�سط الأنا�سول. 
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تبدو غريبة من  التي  الأمثلة  ويت�سح جليا من هذه 

القرن الما�سي والمرتبطة بمعاناة ل نهائية للمت�سررين، 

لأن  وحــدهــم.  لــالأتــراك  ملكا  لي�ص  التركي  التاريخ  اأن 

تاريخ الب�سر المهجرين من اأر�ص ما ل ينتهي ول يمحى 

في  ال�ستمرار  يمكن  ل  ما�سيا  ي�سبح  بل  بهجرتهم، 

كتابته. 

الذاكرة  داخــل  يُكتب  يعد  لم  الــذي  هــذا  تاريخ  اأي 

الجمعية؟ يعمل تكوين الذاكرة الجمعية كم�سروع قومي 

الآخر،  مقابل  في  »نحن«  الجماعية  الذات  دائما  ي�سع 

باآليات الكبت.

مركز  ذلــك  خــالل  التاريخية  الأحــــداث  تحتل  ول 

يحتوي  الــذي  الف�ساء  يحتله  بل  كبير،  بقدر  الهتمام 

هذه الذاكرة. فالذاكرة هي و�سيلة مثيرة للجدل لت�سكيل 

الهوية، ويمكنها اأن تن�سئ جماعات وتهدمها.

اإنني ل اأكتب روايات تاريخية ولهذا لي�ص لالأحداث 

اإن ُوجدت،  اإنها ت�سكل،  التاريخية مكان بارز في كتبي. 

خلفية لنقطاع الذكريات وفجوات الذاكرة ولكنها اأي�سا 

خلفية لأبنية را�سخة، اأجل، فكثيرا ما تكون الهياكل التي 

تُن�ّسب عليها اآثار الذكريات الوطنية غير قابلة للم�سا�ص 

بها. اإنني اأحكي في كتبي ق�س�سا تدور حول اآثار الكبت 

الوطنية وكيف تعلن هذه  الهوية  اأبنية  التي تتر�سب في 

التر�سبات عن نف�سها في التاريخ العائلي اأو على م�ستوى 

م�سائر الأفراد ب�سورة كثيرا ما تكون موؤلمة بل و�سادمة 

غرائبي  ب�سكل  اأحيانا  نف�سها  عن  تعلن  ولكنها  اأي�سا، 

فقط. 

وال�سبب في اتباعي لهذا النهج هو تاريخ عائلتي. لم 

اأجــدادي في الحرب  اأعرف من عائلتي الكثير عن دور 

فرقة  في  نقيبا  كان  اأمي  اأعمام  اأحد  الأولــى.  العالمية 

في   1٩1٥/1٩1٤ �ستاء  في  م�سرعه  ولقي  الفر�سان 

لأنه  الحربية  الخدمة  من  جدي  عفي 
ُ
اأ القوقاز.  جبال 

عائلته.  في  الحياة  قيد  على  الباقي  الوحيد  البن  كان 

الواقعة  باطومي  من  الما�سي لجئة  في  عائلتي  جاءت 

حاليا في جورجيا بعد الحتالل الرو�سي في عام 1٨7٨. 

لقد �سبقت الحرُب التركية الرو�سية الكبيرة عام 1٨77 

وحرُب البلقان في عامي 1٩13/1٩12 الحرب العالمية 

الأولى التي كانت بالن�سبة لالإمبراطورية العثمانية واأي�سا 

فداحة  اأكثر  عــدة  نــواح  من  والبلقان  القوقاز  ل�سعوب 

م�سلم  مليون  نحو  ُهجر  التقديرات  فح�سب  وماأ�ساوية، 

األــف  ثالثمائة  نحو  وفقد  البلقان  منطقة  مــن  ــذاك  اآنـ

�سخ�ص حياتهم جراء جرائم ب�سعة. لم يكن لهذه الأحداث 

اأي مكان تقريبا في مخيلة ال�سعوب الأوروبية، بالرغم من 

اأن ال�سحف الإنجليزية والألمانية كانت تعج بو�سف هذه 

الأحداث الماأ�ساوية.

في  والقوقاز  البلقان  منطقتا  توجد  �لأرمــــن   تــاريــخ 

وكاأنهما في خلفية  التركية  العائالت  الكثير من ق�س�ص 

ثم  والتهجير.  الهروب  الن�سيان  معطف  طــوى  مطفاأة. 

غطى هذا المعطف اأي�سا على الأحداث التي قادت اإلى 

الكارثة الأرمينية في الأنا�سول.

ا�سطنبول  فــي  �سديقا  التقيت  قالئل  ــوام  اأعـ قبل 

اأ�سالف  ان�سغل بكثافة بتاريخ حركة تركيا الفتاة. ولديه 

اأرمن من ناحية الأم، ق�سوا جميعا اأثناء تهجيرهم، فيما 

فقط  يكتفون  ل  عائلته  في  لكن  الكبرى.  جدته  عــدا 

اأي�سا.  بعدم الحديث عن هذا الفرع منها، بل وينكرونه 

قناعة  عن  يدافع  الذي  اأي�سا  �سديقي  حال  هو  وهكذا 

عن الأطروحات التركية ب�ساأن الأحداث التي وقعت عام 

الحرب،  اأوجبته  نزوحا  باعتبارها  الأنا�سول  في   1٩1٥

اإبــادة جماعية.  اأبدا  يكن  لم  لكنه  �سيئة،  بطريقة  ونُظم 

ويقول اإنه حتى الآن ل توجد في اأي مكان اأية وثيقة تثبت 

وجه  على  المهجر  اأرمنّي  واإن  الجماعية،  الإبــادة  تعمد 

لتحقيق  وي�سعون  الأحداث  ي�سّي�سون  من  الخ�سو�ص هم 

كل الأهــداف الممكنة ما عدا هدف واحد، هو الوحيد 

في  جرى  ما  ب�ساأن  الحقائق  ك�سف  وتحديدا  الم�سروع، 

الما�سي فعال ولماذا.

ثم اأعطاني كتابا لفتا اإلى اأنه مرجع ل بد من قراءته 

لكتاب:  التركية  الترجمة  اإنها  بالمو�سوع.  يهتم  من  لكل 

 The Armenian Massacres in Ottoman Turkey- A

Disputed Genocide من تاأليف غونثر ليفي.

قلت له اإنني اأعرف الكتاب وقراأت الأ�سل الأمريكي. 

له  تدفع  لم  مرموق،  اأمريكي  مــوؤرخ  الكاتب  اأن  واأعــرف 

تركيا كي يكتب هذا الكتاب. لكن ال�سوؤال عما اإذا كانت 

يهمني  اأم ل، ل  اإبــادة جماعية  تعد  اأحــداث عام 1٩1٥ 

بنا هذه الأحداث،  بقدر كبير. ما ي�سغلني هو ما فعلته 

واأمهاتنا، ما فعلته  واآبائنا  باأجدادنا وجداتنا  ماذا فعلت 

بي وبك، تهمني كل الخبرات ال�سخ�سية المكبوتة.

ل اأ�سعر باأن �سديقي ين�ست لي. اإنه بالأحرى م�سغول 

بهوية الموؤلف. اإنه يهودي، يقول لي، واإن كتابة مثل هذه 

ويك�سف  ال�سائد  الــراأي  تيار  عك�ص  ي�سير  الذي  الكتاب 

بال حرج تزييف وحيل بع�ص الموؤرخين، يحتاج حقا اإلى 

الكثير من ال�سجاعة. وهذا اأمر يجعلنا ي�سعرنا بالخجل، 

حيث اأننا نتعامل في الآونة الأخيرة ب�سكل مزر مع اليهود.

ا�ستح�سار  لنا  ي�سور  اأن  ع�ساه  ماذا  مت�سائال،  اأفكر 

التركية بالأرمن  اللقاء؟ عالقتنا  اأف�سل من هذا  التاريخ 

التي هي في حالتي وحالة �سديقي جزء من تاريخ العائلة. 

العائلة ل ترغب في معرفة اأي �سيء عن ذلك، �سواء في 

حالة �سديقي اأو اأي�سا في حالتي. لأن ناجين من عمليات 

والدتي.  والــدي  عائلتي  �ساهروا  قد  الق�سري  التهجير 

م�سلمين.  كاأتراك  ولكن  اأرمن  باعتبارهم  لي�ص  وبالطبع 

وما زال اأ�سلهم يعد ليومنا هذا �سرا من اأ�سرار العائلة.

ـ يهودي على  األماني  اأ�سل  اأمريكي من  يعكف موؤرخ 

الأنا�سول  اأرا�سي  في  الأرمني  ال�سعب  م�سير  درا�سة 

وتوؤكد ردود الفعل على كتابه نظرية �سديقي باأن ا�ستغالل 

المو�سوع وت�سيي�سه ي�سفي �سبابية على التناول التاريخي 

العلمي للمو�سوع، بل ويجعل هذا الأمر م�ستحيال. ي�سعر 

الموؤلف يهودي، ي�سعر  العبء، ولكن لأن  �سديقي بزوال 

ب�سبب رئي�ص وزراء  اليهودي  ال�سعب  اإزاء  بالخجل  اأي�سا 

تركي ل يمكن و�سف عالقته باإ�سرائيل باأنها ودودة.

مهمة �لكاتب  هذه بال�سبط هي كرة الخيوط المت�سابكة 

التي اأتحدث عنها والتي تهمني ككاتب. لي�ص لأنني اأدعي 

اأنني قادر على حل هذه الخيوط المت�سابكة، لكنني اأريد 

باعتبارها حاجزا معطال  واأجعلها مح�سو�سة،  بها  اأح�ص 

والذي  الآخرين،  بم�ساعر  والإح�سا�ص  وللم�ساعر  للفكر 

بدونه ل يمكن اأن ين�ساأ اأي حوار مع الآخر.

والتجارب  اليومية  الحياة  من  الق�س�ص  تلك  اإنها 

الداخلية  العوالم  في  كالنافذة  ككاتب  لي  تنفتح  التي 

لالأ�سخا�ص. اإنني اأتعرف فيها على حقائق حياتية وعوالم 

فكرية مخفية عن النقا�سات العامة وم�سو�سة وكثيرا ما 

تف�سح  عندما  اإل  حكاية  �سرد  يمكن  ل  ال�سباب.  يلفها 

تظهر  وعندما  الخارجي  المظهر  ال�سطح  على  الب�سرة 

واأحكامنا  اأحكامنا  التي تحدد  الوعي  الطبقات في  تلك 

المقام  في  والأدب  واأفعالنا.  اأفكارنا  وتحكم  الم�سبقة 

اأحد اأبراج لل�سور البيزنطي 

في ا�سطنبول

Photo: Stefan Weidner

بناء الذاكرة الجماعية كم�سروع وطني

يعني العمل مع اآليات القمع.
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المحادثة  ت�ستوعب  بلغة  يتوا�سل  فهو  داخلية،  خبرة  الأول 

الذاتية ال�سامتة التي تدور في ذهن �سخ�ص ما.

الوطنية،  للجماعات  ميالد  لحظتي  ــا  ــ اأوروب فــي  توجد 

الأولى في المعركة والثانية على طاولة المفاو�سات. ول غنى 

لإحداهما عن الأخرى. لحظتا الميالد هاتان يرتبطان ب�سورة 

التذكر  جماعية.  واإبــادة  وتهجير  األيم،  بم�ساب  تقريبا  دائمة 

والكبت وجهان لعملة واحدة.

حاولت في روايتي »قرابة خطرة« اإعادة تركيب حكاية لم 

يعد المرء يتذكرها: عن تورط جد البطل في تهجير الأرمن من 

الأنا�سول وانتحار الجد في عام 1٩36 في ظروف غام�سة، في 

ظل ال�سعور بالذنب ونفي الم�سوؤولية.

وكان ال�سوؤال الذي رافقني هو: من �سيتكلم عندما ل يتكلم 

اأحد؟

من  والع�سرين  الــثــالــث  اعــتــبــار  تركيا  فــي  للنا�ص  يحلو 

الحديث  التركي  التاريخ  بداية  هو   1٩2٠ عام  اأبريل  ني�سان/ 

وهو تاريخ اجتماع المجل�ص الوطني في اأنقرة لتحرير ه�سبة 

الحرب  خالل  احتلتها  التي  المنت�سرة  القوات  من  الأنا�سول 

العالمية الأولى. كان لتركيا اتفاقية م�سابهة لتفاقية فر�ساي 

ا�سمها  الألمان، فر�ساي تركيا كان  الحلفاء على  التي فر�سها 

�سيفر. وقع ال�سلطان والحكومة على هذه التفاقية وبموجبها 

تحت  �سباط  تمرد  الأنا�سول.  من  واأجــزاء  ا�سطنبول  اُحتلت 

قيادة م�سطفى كمال با�سا واأ�س�سوا بعد حرب تحرير ناجحة 

الجمهورية التركية الحالية. لقد ُولدت اأ�سطورة وطنية، تبعها 

تحويل التوجه الثقافي لتركيا نحو الغرب.

جلب  لقد  مح�سة.  تركية  تكن  لم  الأنا�سول  منطقة  لكن 

اأنها  يُزعم  وطنية،  دولــة  اإلــى  العثمانية  الإمبراطورية  تحول 

�سهر  و�سيا�سة  التهجير  معه.  المعاناة  من  الكثير  متجان�سة، 

والهوية.  التاريخ  واإنكار  التركية  الهوية  في  الأخرى  القوميات 

اأي  العثمانية،  الإمــبــراطــوريــة  اأرا�ــســي  فــي  الأحــــداث  كانت 

انهيار  اأثناء  العربية  الجزيرة  و�سبه  والأنا�سول  البلقان  في 

حول  النقا�ص  بدا  بحيث  جدا،  ودموية  مروعة  الإمبراطورية 

حول  والنقا�ص  الأنا�سول  من  الأرميني  ال�سعب  غالبية  تهجير 

عدد ال�سحايا والدوافع وراء ذلك بالن�سبة لي كروائي اأمرا غير 

قابل للمناق�سة اإطالقا. فماذا يك�سب المرء اأو يخ�سر من كلمة 

»اإبادة جماعية« التي يجري جدل �سر�ص ب�ساأنها، �سوى اأن ي�سع 

حدودا لجماعة الذاكرة الخا�سة به؟

ـ �لتركي  لكن كيف تعمل جماعة ذاكرة  �لتاريخ �لألماني 

والزيف  الكذب  على  فقط  عائالتها  تواريخ  في  حتى  قائمة 

والتكتم؟ حاولت في روايتي المكتوبة بالتركية »مدَر�َسة األمانية« 

من  اقترب  اأن  بيه«  »�سالح  الرئي�سية  ال�سخ�سية  من  انطالقا 

التاريخ الوطني التركي المعقد. كيف تعمل القوموية نف�سيا، اإذا 

كانت مبنية على خبرات ماأ�ساوية؟ اأ�سل �سالح بيه المولود عام 

1٨٨1 من مقدونيا، ياأتي اإلى برلين عام 1٩٠٠ ك�سابط عثماني 

القي�سري  الجي�ص  لدى  الع�سكري  تاأهيله  يوا�سل  لكي  �ساب، 

الألماني، ويقع في غرام ابنة �سابط األماني ويتزوجها وي�سبح 

�سابطا األمانيا ي�سارك في الحرب العالمية الأولى ويخرج من 

الخدمة عام 1٩1٨، ثم ي�سبح تاجرا ناجحا في برلين ما بعد 

وطنيا  نف�سه  ويعتبر  للقي�سر،  وفي  رجل  بيه  �سالح  الحرب. 

مخل�سا لألمانيا وتركيا، يحب الت�سوير وي�سهم كمنتج في خروج 

اأول فيلم روائي تركي اإلى النور.

اإلى  اأنيّته  زوجته  مع  الثانية  العالمية  الحرب  قبيل  ينتقل 

ا�سطنبول التي اأ�سبحت في تلك الأثناء غريبة عليه. لقد انتقال 

بناء على اإلحاح من زوجته التي انتبهت على عك�ص �سالح بيه 

اأن كارثة كبيرة  اأدركت  لخطورة نظام هتلر وتقززت منه. لقد 

تتهدد األمانيا.

ويبداأ  وجيزة  بفترة  تركيا  اإلــى  النتقال  بعد  اأنيته  تموت 

القوات  تكون   1٩٤1 عام  في  ذكرياته.  كتابة  في  بيه  �سالح 

الألمانية قد توغلت في عمق رو�سيا. األ ينبغي عليه اأن يهب 

من  له  ح�سر  ل  عدد  ال�سوفيتي  التحاد  في  األي�ص  لدعمها؟ 

القوميات التي ترتبط عالوة على ذلك ب�سلة قرابة مع الأتراك 

والتي يمكن ب�سهولة ك�سبها ل�سالح األمانيا؟

بجهوده  ي�سارك  اأن  ويحاول  بالم�سوؤولية  بيه  �سالح  ي�سعر 

لكنه ل يلقى ترحيبا كبيرا من الجانب الألماني. ثم تاأتي من 

برلين �سديقته كارل التي يعرفها منذ الع�سرينات. تقف اأمام 

باب بيته في حالة مزرية. كانت في طريقها اإلى فل�سطين. تاأتي 

لتنف�ص عن �سالح بيه اآخر اأوهامه.

يت�سابك في هذا الكتاب الغرور القومي و�سرف الع�سكرية 

البع�ص ب�سورة معقدة.  والوطنية والأ�سل والهوية مع بع�سهم 

بين  وا�سحة  دائما  الأحــوال  من  حال  بــاأي  الحدود  تبقى  ول 

ال�سخو�ص والم�ساعر والأحداث الواقعية والأحالم والمخاوف 

والأوهام.

فثمة طفولة �سالح بيه في البلقان، وهناك هويته العثمانية، 

وهنا �سالح بيه ك�سابط األماني وكرجل م�سلم متزوج من ابنة 

�سابط األماني، و�سالح بيه الذي ي�ستهي اأن يكون عميال لدى 

في  يهودية  امــراأة  ي�ساعد  الذي  بيه  �سالح  ثم  الثالث،  الرايخ 

الرايخ  عنه  نــزع  الــذي  بيه  �سالح  ثم  فل�سطين،  اإلــى  الهرب 

الألماني جن�سيته، و�سالح بيه الذي يتج�س�ص البولي�ص ال�سري 

عليه. من حياة في القرن الع�سرين تن�ساأ وجوه عديدة بجوازات 

ومكت�سبة  �سائعة  عــديــدة  واأوطـــان  وم�سائر  مختلفة  �سفر 

تنتهكه  النتهاكات،  �سحية  هو  الفرد  يكون  وتكرارا  ومــرارا 

الإيديولوجيات وتنتهكه م�ساعره وينتهكه حنينه لالنتماء.

الحرب العالمية الأولى محور ومركز للكثير من الحكايات 

والكثير منها لم يُرو بعد.

 ظافر �سينوجاك  كاتب و�سحفي األماني من اأ�سل تركي يعي�ص ويعمل في 

برلين وت�سدر اأعماله بالألمانية والتركية.

ترجمة: اأحمد فاروق

I يرى بع�س �لباحثين �أن „�لقرن �لع�سرين، �لذي لم يعمر طويال“، بد�أ بعملية �غتيال ولي 

عهد �لنم�سا فر�ن�س فرديناند في �لثامن و�لع�سرين يونيو ١٩١٤ على يد غافريلو بر�ن�سيب، و�نتهى 

ب�سقوط جد�ر برلين عام ١٩٨٩. هذ� �لقرن كان طويال ل�سربيا و�أجز�ء �أخرى من جمهورية يوغ�سالفيا 

�ل�سابقة. فال�سر�عات �لتي ت�سببت في �ندلع �لحرب �لأولى ما ز�لت موؤثرة حتى يومنا هذ�.

متى تختفي �آثار �لحرب �لعالمية �الأولى؟

�لموت �لبطيء لغافريلو بر�ن�سيب

ALEM GRABOVAC    عالم غر�بوفات�س

ا�ستمر ميراث الإمبراطورية النم�ساوية المجرية وميراث الإمبراطورية العثمانية التي حكمت المنطقة لما يقرب من 

خم�سة قرون اإ�سافة اإلى حركات التحرر القومية التي جاءت ردا عليها وت�سببت في اندلع الحرب العالمية الأولى 

عام 1٩1٤ وفي الحروب الأهلية التي عرفتها يوغو�سالفيا ال�سابقة. اإن القوميات كما اأو�سح ذلك فال�سفة اجتماعيون 

مثل اإرن�ست غيلنر وبنيدكت اآندر�سون هي من اختراع الحداثة. ففي الما�سي كانت هناك اإمارات ومملكات وتكونت 

اأغلبية ال�سعب من الفالحين الأميين الذين كانوا يتماهون مع قريتهم اأو قبيلتهم. وفقط مع ظهور التعليم الإجباري 

يفهموا  اأن  للنا�ص  اأ�سبح ممكنا  والطباعة  الكتاب  وانت�سار �سناعة  لغات قومية  ال�سناعية، وتطور  المجتمعات  في 

اأنف�سهم كقوميات. 

يوغو�سالفيا  ب�سعوب  يتعلق  وفيما  لالندثار.  قابلة  اأي�سا  وهي  اختراعات  هي  القوميات  اإن  �ختر�ع   �لقوميات 

فاإنها نتيجة ل�سيرورة تكون قومي خالل القرن التا�سع ع�سر والعقد الأول من القرن الع�سرين. فقد قارن المثقفون 

ال�سلوفينيون والكرواتيون والبو�سنيون وال�سربيون مبادئ الثورة الفرن�سية والتطورات القت�سادية في الدول الغربية 

اآثار الدمار على مبنى وزارة 

الدفاع في بلغراد 

Photo: Alem Grabovac
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مع واقعهم المتخلف في الإمبراطورية النم�ساوية 

الإمبراطورية  اأو  كرواتيا)  (�سلوفينيا،  المجرية 

ليقرروا  كو�سوفو)  �سربيا،  (البو�سنة،  العثمانية 

اإل  يتم  الــتــحــرر والــتــطــور والــتــحــديــث ل  ــاأن  بـ

ال�سعف  اأ�ساب  الذي  الوقت  وفي  الأمة.  با�سم 

التا�سع  القرن  نهاية  العثمانية مع  الإمبراطورية 

ع�سر، تحولت الإمبراطورية النم�ساوية المجرية 

بعد �سّم البو�سنة والهر�سك في العام 1٩٠٨ اإلى 

العدو رقم واحد ل�سربيا وفي الثامن والع�سرين 

من حزيران/ يونيو 1٩1٤ اأطلق التلميذ غافريلو 

بالإيديولوجية  م�سكونا  كــان  ــذي  ال بران�سيب 

القومية النار على ولّي العهد النم�ساوي فران�ص 

ال�سالفية  ال�سعوب  تحرير  اأجــل  من  فرديناند 

المتمثل  الأجــنــبــي  الحكم  „نير  مــن  الجنوبية 

وقد  المجرية“.  النم�ساوية  الإمبراطورية  في 

مع  تاأ�س�ست  عالميتان،  حــربــان  ــك  ذل اأعــقــب 

تيتو  بــروز  جوزيف  المار�سال  بقيادة  نهايتهما 

تال�سي  اأما  ال�ستراكية.  يوغو�سالفيا  جمهورية 

يوغو�سالفيا فقد بداأ مع بداية عقد الثمانينات 

والدينية  الإثنية  الم�ساكل  مــن  خليط  ب�سبب 

الغنيتين  وكرواتيا  ف�سلوفينيا  القت�سادية.  وخ�سو�سا  والقومية 

طالبتا بح�سة اأكبر من عائدات اقت�سادهما، في حين دافعت مناطق 

فقيرة كالبو�سنة و�سربيا ومقدونيا على التوازن المالي. وعالوة على 

ال�سراع المالي، ظهر فراغ �سيا�سي بعد وفاة تيتو الذي كان يحظى 

ب�سعبية كبيرة وحافظ على وحدة يوغو�سالفيا المتعددة الأعراق، عام 

1٩٨٠. و�سيتم ملء هذا الفراغ �سيئا ف�سيئا باإيديولوجيات قومية.

�أ�سطورة �ل�سحية �سد �لإ�سالم  اأحد اأبرز زعماء الإيديولوجية 

للحزب  فكرئي�ص  ميلوزوفيت�ص.  �سلوبودان  البداية  منذ  كان  القومية 

داخــل  القومية  التحفظات  ا�ستغل  ل�سربيا  ورئــيــ�ــص  ال�سيوعي 

يوغو�سالفيا لتقوية �سلطته. فقد قدم نف�سه كرجل قوي جاء ليعيد 

ل�سربيا اأمجادها ال�سائعة. وفي �سنوات 1٩٨٨ و 1٩٨٩ عّو�ص النخبة 

ال�سيا�سية الحاكمة في الأقاليم ال�سربية: كو�سوفو وفويفودينا باأتباعه 

وعّدل بذلك العمل بالحكم الذاتي. وكان خطابه في الثامن والع�سرين 

�ستمائة عام على معركة  بمنا�سبة مرور  يونيو 1٩٨٩  من حزيران/ 

حقل ال�سحارير في كو�سوفو، والتي انهزم فيها الجي�ص ال�سربي اأمام 

من  ح�سور  ظل  ففي  الجديدة،  ال�سربية  القومية  ذروة  العثمانيين، 

المثقفين والقيادات الجديدة وت�سفيقات ال�سعب ال�سربي اأعاد اإحياء 

هزيمة  �سي�سحح  كقائد  نف�سه  مقدما  ال�سربية،  ال�سحية  اأ�سطورة 

13٨٩ عبر اإلغاء الحكم الذاتي لإقليم كو�سوفو، ليرد الإ�سالم بذلك 

على اأعقابه وي�سترجع بذلك »قلب« الأمة ال�سربية. وفي الجمهوريات 

القومية،  الورقة  ا�ستعمال  اإلى  الجميع  الأخرى جنح  اليوغو�سالفية 

القيم  كاآخر قالع منظومة  اأنف�سهما  اإلى  ف�سلوفينيا وكرواتيا نظرتا 

الأوروبية الرومانية الكاثوليكية في المنطقة وال�سرب حلموا ب�سربيا 

كبرى، م�سيحية اأرثوذك�سية، غير اآخذين بعين العتبار الحقائق التي 

اأفرزها الحكم العثماني في المنطقة، اأما األبان البو�سنة وكو�سوفو، 

فقد وجدوا اأنف�سهم محا�سرين بالأعداء، ولم يعد باإمكانهم حماية 

اأنف�سهم اإل عبر تاأ�سي�ص قومية م�ستقلة. وهكذا بدا التلويح بالأعالم 

وتاأكيد الختالفات وخلق الأعداء والأ�ساطير. لتندلع �سرارة الحرب 

في المنطقة، حرب �سلوفينيا عام 1٩٩1 وكرواتيا بين 1٩٩1 و 1٩٩٥ 

والبو�سنة ما بين 1٩٩2 و 1٩٩٥ وكو�سوفو عام 1٩٩٩. خ�سرت �سربيا 

كل الحروب وتوفي ميلوزوفيت�ص في لهاي داخل زنزانته، بعد اأن مثل 

اأمام محكمة جرائم الحرب.

مائة عام بعد ذلك ...  �سيف 2٠13. قامت الخارجية ال�سربية 

اأي�سا  وكنت  والنم�ساويين  الألمان  ال�سحفيين  من  مجموعة  بدعوة 

الحكومة  اإن  وكو�سوفو.  بلغراد  اإلى  �سحفية  برحلة  للقيام  برفقتهم 

ال�سربية تطلب اللتحاق بالتحاد الأوروبي بعد عقود من النحراف 

اأن نتحدث عن م�سداقية  القومي وكان علينا، وكان هدف الدعوة، 

هذه الرغبة. 

ال�سوارع  �سخ�ص،  األــف  و�سبعمائة  مليونا  بلغراد  �ساكنة  تبلغ 

مزدحمة ول وجود للمترو هنا، وحركة ال�سير الكثيفة ت�سم الآذان. 

لقد تم بناء المدينة على عديد من التالل وتقود ال�سوارع الوا�سعة 

القدي�سة  كاتدرائية  تقف  مرتفع  وعلى  والدانوب.  �سافو  نهري  اإلى 

من  تعتبر  والتي  البيزنطي،  ال�سربي  الطراز  على  بنيت  التي  �سافا 

اأكبر الكنائ�ص الأرثوذك�سية في العالم واإذا توجهنا قليال اإلى الأ�سفل 

�سن�سل اإلى �ساحة �سالفيا، التي تتواجد بها بنايات حكومية عالية. 

اإنها مدينة متما�سكة وبخليط هند�سي متوح�ص، اأبنية خر�سانية تعود 

اإلى العهد ال�ستراكي ، فيالت متاآكلة، بنايات اأنيقة وواجهات متفتتة 

وبنايات حكومية على الطراز النيوكال�سيكي.

بالإفال�ص  الت�سعينيات  حــروب  ت�سببت  لقد 

للبلد، فالدخل الفردي ال�سنوي يبلغ ٤٩٤3 دولرا، 

متو�سط  يتجاوز  ول  ــوادور،  والإكـ جامايكا  خلف 

من  المائة  في  وثالثون  يورو،  خم�سمائة  الأجــور 

اأو�ساط  وفــي  البطالة.  من  تعاني  العاملة  اليد 

اثنين  كل  من  فواحد  اأكبر،  ب�سكل  م�ستفحل  الم�سكل  فاإن  ال�سباب 

متعلم  �ساب  األف  ثالثون  الأخير  العقد  في  فقط  وغــادر  عمل،  بال 

�سربيا في اتجاه الدول الغربية. وفي مركز المدينة ن�ساهد اأكواما 

الآثار  اإحدى  وهي  ال�سابقة،  الدفاع  لوزارة  تعود  الخراب  من  كبيرة 

يوما  و�سبعين  ثمانية  ا�ستمر  الذي  الناتو  لهجوم  الوا�سحة  القليلة 

الخراب هذه  اأكوام  كانت  اإذا  ما  العابرين،  اأحد  اأ�ساأل  بلغراد.  على 

نوعا من ن�سب تذكاري يذكر بالحرب. فاأكت�سف باأن هذا ال�سخ�ص 

والذي يدعى تومي�سالف عمل ل�سنوات في مدينة فرانكفورت. يقول 

المال  تملك  ل  ال�سربية  فالحكومة  ل،  „ل،  طليقة:  األمانية  في  لي 

العمر  من  البالغ  تومي�سالف  ولما عرف  البناية.“  هذه  بناء  لإعــادة 

ثالثة وخم�سين عاما، �ساحب البنية القوية والبطن ال�سخمة باأنني 

�سحفي، تابع قائال: „اأخبر من ف�سلك للنا�ص في األمانيا باأن بلغراد 

مدينة مت�سامحة ومنفتحة على العالم واأنها تنتمي اإلى اأوروبا. �سئمنا 

اإلى  ننتمي  اإننا  بذلك.  عالقة  اأي  نريد  ل  والقومية.  الحروب  من 

باأن  اأن يعترف  اإل  المراقب الأجنبي ل يملك  اأوروبا!“ وبالفعل فاإن 

النا�ص هنا ل يطلبون اأكثر من حياة هادئة وعادية.

بداأت  �لأولـــى   �لعالمية  و�لحرب  كو�سوفو  في  �ل�سر�ع 

الرحلة اإلى كو�سوفو في ال�ساعة الثامنة م�ساء. نيكول، �سائقنا، 

ي�سوق بطريقة م�سرعة وهو يع�سق كما لم�سنا ذلك في اليومين 

التاليين المو�سيقى ال�سعبية ال�سربية. رافقنا في هذه الرحلة 

كل من ميالن و�سوفيا، وهما موظفان في الخارجية ال�سربية، 

ال�سياحي  المر�سد  دوري  رفقتنا  يــوؤديــا  اأن  عليهما  توجب 

والمترجم. و�سلنا بعد خم�ص �ساعات اإلى نقطة حدودية وهي 

بناية �سغيرة من حديد وخ�سب. في ال�سابع ع�سر من �سباط/ 

فبراير 2٠٠٨ اأعلن البرلمان في بري�ستينا ا�ستقالله عن �سربيا، 

لكن الو�سعية القانونية للبالد مازالت مو�سع خالف، ف�سربيا ل 

تعترف بهذا ال�ستقالل �ساأنها في ذلك �ساأن 

ورومانيا  اليونان  هي  اأخرى  اأوروبية  بلدان 

و�سلوفاكيا واإ�سبانيا وقبر�ص، ومع ذلك فاإنه 

تم طبع جوازاتنا عند الدخول.

توقفنا لأول مرة في قرية غورازديفاك 

في غرب كو�سوفو. القرية �سربية، تحميها 

قوات دولية اأربعا وع�سرين �ساعة يوميا. ففي ال�سنوات الما�سية 

�سيوفا  حللنا  والألبان.  ال�سرب  بين  جديدة  �سراعات  ن�سبت 

الخمر  من  بكوؤو�ص  الم�سيف  ا�ستقبلنا  داكيت�ص.  اأ�سرة  على 

الأم والأب والبن يجل�سون ثالثتهم على كنبة، وعلى  المحلي. 

الجدران علقت �سور للقدي�سين الأرثوذك�ص و�سورة لالبن باندو 

الذي قتله قنا�ص األباني خالل �سباحته في البحيرة. يحكي لنا 

ميلي�سالف، وهو رجل ذو بنية قوية وحاجبين كثيفين ق�سة ما 

حدث: “في اآب/ اأغ�سط�ص 2٠٠3 كان ابني الذي كان يبلغ يومذاك 

ثالث ع�سرة �سنة ي�سبح رفقة اأطفال اآخرين، حين اأقدم األباني على 

اإطالق النار عليهم، بكل ب�ساطة وعن حقد. جرح �ستة اأطفال اأما ابني 

باندو، فقد اأ�سلم الروح بين ذراعي في الم�ست�سفى. فالأطباء الألبان 

رف�سوا عالجه. اأما الفاعل، وعلى الرغم من اأن الجميع هنا يعرف 

قاتل  تحمي  الألبانية  فال�سلطات  طليقا.  حرا  مازال  اأنه  اإل  هويته، 

ابني. ل اأحد يقدم لنا هنا يد الم�ساعدة. على العالم اأن يفهم اأننا، 

نحن ال�سرب، هم ال�سحايا الفعليون في كو�سوفو“. بدا خطاب ال�سيد 

داكيت�ص كما لو اأنه محفوظ عن ظهر قلب. وبدا التاأثر على مرافقينا 

ال�سربيين. لقد عر�ست علينا اأ�سرة داكيت�ص ك�سحية وا�ستغل قدرها 

الموؤلم لأغرا�ص دعائية. لكن من العبث اأن يزعم اأحدهم باأن ال�سرب 

اإبطال  ميلوزوفيت�ص على  اأقدم  كو�سوفو. فقد  ال�سحية في  وحدهم 

في  الألبان  الم�سلمون  بها  يتمتع  كان  التي  الذاتي  الحكم  قوانين 

كو�سوفو فعانوا خالل فترة حكمه من التمييز والتهجير والقتل.

نوا�سل رحلتنا بعدها اإلى دير ديكاني. تحمل �سيارتنا رقم مدينة 

بلغراد. ل نحتاج اإلى حماية، لكن بين الحين والآخر يلوح فالح األباني 

بيده غا�سبا ومتوعدا. ويبدو كما لو اأن عمليات البناء تجري هنا في 

كل مكان على قدم و�ساق، وخالل الظهيرة، بحرارتها الخانقة، تظهر 

كل  وفي  فيها،  العمل  ينته  لم  مختلفة  اأ�سكال  في  كثيرة  بنايات  لنا 

القرى والمدن تلوح الأعالم الألبانية. كما اأنه اأطلقت اأ�سماء من قبيل 

والمحالت  المطاعم  على  البي�ص  البيت  اأو  ووا�سنطن  كلينتون  بيل 

التجارية والمقاهي �سكرا للتدخل الأمريكي في حرب كو�سوفو عام 

�ساحة في المدينة

القديمة ل�سراييفو 
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1٩٩٩. كما اأن المرء ل يعدم روؤية القبور الحديثة العهد على جانب 

كو�سوفو  تحرير  جي�ص  في  لمقاتيلين  �سور  القبور  وفوق  الطريق. 

الحرب  جرائم  لمحكمة  تقرير  ويذكر  و�سالحهم.  الع�سكري  بزيهم 

الأممية، يعود اإلى �سنة 2٠٠2، اأن ع�سرة اآلف من األبان كو�سوفو لقوا 

حتفهم خالل هذه الحرب.

�لدين و�لقومية  تظهر جبال بروكليتيي للعيان والتي يقع خلفها 

تقع  التي  نعبر مدينة ديكاني،  واألبانيا. م�ساء  جمهوريتا مونتينيغرو 

اأ�سفل الدير. ن�ساط محموم يعّم المدينة، فاألبان كو�سوفو يحتفلون 

مغادرتنا  بعيد  الوطنية.  الأعــالم  ترتفع  مكان  كل  وفي  ما  بمنا�سبة 

للمراقبة  نقطة  اأول  على  مررنا  جبلي،  طريق  بداية  عند  للمدينة، 

التابعة لالأمم المتحدة. فالدير الذي كان ملجاأ خالل حرب كو�سوفو 

الهاون  بقنابل  المرات  ع�سرات  هوجم  والغجر،  والألبان  لل�سرب 

وغيرها من طرف المتطرفين الألبان.

يخيم هدوء مقد�ص على جدران الدير، التي تظهر من خلفها قمم 

جبال وغابات وت�سلنا من وراءها زقزقة الع�سافير. يعتبر الدير من 

اأكبر بنايات �سربيا القرون الو�سطى، وقد بني بين 132٨ و 133٥، 

الأب  ا�ستقبلنا  اإن�ساني.  ثقافي  كتراث  اليون�سكو  من طرف  و�سنف 

ولحيته  الطويل  ب�سعره  �سافا  الأب  يقودنا  الدير.  مدير  وهو  �سافا 

الكثة وبطنه الكبيرة وبدلته ال�سوداء داخل الكني�سة الكبيرة باأعمدتها 

العالية وجدارياتها التي تعود اإلى القرون الو�سطى واأيقوناتها الثمينة 

من  للعديد  وبالن�سبة  ال�سرب.  الملوك  وقبور  القوطية  ونوافذها 

ال�سرب فاإن الأديرة والكنائ�ص في كو�سوفو والتي تعود اإلى القرون 

�ستة  ُدمــرت  كو�سوفو  حرب  وخــالل  ثقافتهم.  اأ�سل  تمثل  الو�سطى 

و�سبعون كني�سة وديرا. وعند تناولنا لطعام الع�ساء حدثنا الأب �سافا 

الدير  تعر�ص  كلما  يتملكه  الذي  الخوف  عن  ممتازة  انجليزية  في 

للهجوم. وموؤخرا وخالل اأعياد الميالد ن�سبت اأعمال عنف جديدة. 

فقد حاول األبان كو�سوفو عرقلة قدا�ص اأعياد الميالد. كانوا ناقمين 

لأنهم يطالبون بن�سف اأرا�سي الدير وهو ما يرف�سه. اإن الحقد، كما 

يقول، ما زال �ساربا بجذوره في الأعماق. ومن اأجل الذهاب للت�سوق 

في �سربيا يحتاج �سكان الدير لمرافقة الجنود الأمميين، بل وما كان 

فاألبان  الإيطاليين.  الجنود  لول  الوجود  في  ي�ستمر  اأن  الدير  لهذا 

اأن  الأب �سافا  ياأمل  يتاأخروا في تدميره وقتل رهبانه.  كو�سوفو لن 

العي�ص في  يتمكنوا من  واأن  القادمة  ال�سنوات  الأو�ساع في  تتح�سن 

�سالم مع األبان كو�سوفو. ق�سينا الليلة في غرف للرهبان. وح�سرنا 

اإليه �سرب  الكني�سة، الذي يحج  التالي قدا�ص الأحد في  اليوم  في 

المنطقة م�ستقلين الحافالت وفي ظل حماية القوات الدولية. ردد 

البخور  رائحة  مقد�سة.  �سالفية  اأنا�سيد  الرهبان  وبقية  �سافا  الأب 

المقد�سة.  الأيقونات  يقبلون  وموؤمنون  م�ستعلة  �سموع  المكان،  تعم 

من  لحماية  حاجة  في  الم�سالم  المكان  هــذا  يكون  اأن  غريبا  بــدا 

ليومين  بلغراد.  اإلى  عائدين  الدير،  غادرنا  القدا�ص  وبعيد  الجنود. 

كاملين حدثنا المرء عن �سحايا �سرب، ولم نلتق البتة باأي األباني. 

طبعا اإنها ق�س�ص موؤلمة تلك المتعلقة بالتمييز العن�سري والعتداء 

على الكنائ�ص وقتل الأبناء، لكن اإذا ما تواجدنا على الجانب الآخر 

عند األبان كو�سوفو ل�سمعنا الق�س�ص المرعبة نف�سها. ولربما اأرادت 

الحكومة ال�سربية اأن تظهر لنا خالل هذه الرحلة الدعائية الم�ساكل 

التي تواجهها. لكن من المحزن اأنها �سيعت فر�سة اأن ت�سرد علينا 

الق�سة كاملة والتي ينتمي اإليها األبان كو�سوفو اأي�سا.

�سيا�سيون متحولون  وفي اليوم التالي التقينا في بلغراد رئي�ص 

يعتبره  الــذي  فوت�سي�ص،  الك�سندر  ونائبه  دافيت�ص  ايفيكا  الـــوزراء 

كانوا  اأن الثنين  الرغم من  اأقوى رجل في �سربيا. وعلى  الكثيرون 

اأي  منهما  ن�سمع  لم  ميلوزوفيت�ص،  �سلوبودان  ل�سالح  عملوا  قوميين 

عبارات قومية. لقد اأ�سبح رجال ال�سلطة الجدد في بلغراد براغماتيين 

يطلبون الدخول وباأي طريقة اإلى التحاد الأوروبي. وب�سبب ال�سغط 

الأوروبي وقعوا على اتفاق مع رئي�ص وزراء كو�سوفو ها�سم تات�سي، 

يق�سي باندماج الجماعات ال�سربية التي بلغ عددها مائة األف ن�سمة 

في الدولة الكو�سوفية مقابل منحهم حقوقا كثيرة. األك�سندر فوت�سي�ص 

قال عن هذه الخطوة: “ل�سنا حالمين. تمكنا من اإقناع �سعبنا من اأننا 

م�سطرون للتوقيع على هذا التفاق. اإنه اأمر �سعب بالن�سبة لل�سرب 

في كو�سوفو وهم يكرهونني لذلك. لكن ل يوجد بديل عن ذلك. لقد 

قمنا بحّل الم�سكلة ونريد الن�سمام اإلى التحاد الأوروبي“. اإنه اأمر 

الكبرى  ب�سربيا  يحلمون  كانوا  الذين  القوميين  اأن  ال�ستغراب  يثير 

لقد  لكو�سوفو.  التدريجي  ال�ستقالل  في  اليوم  ي�ساهمون  من  هم 

تاأقلمت النخبة ال�سيا�سية في بلغراد مع روح الع�سر وتحول قوميون 

م�سار  هو  هذا  لكن  بالمرونة.  يتمتعون  ديمقراطيين  اإلى  متطرفون 

التاريخ ولربما يكونون وحدهم القادرين على توقيع اتفاق من هذا 

القبيل، لأن اأي حكومة ي�سارية لم تكن لتتوفر على غطاء �سعبي كاف 

للقيام بذلك. وفي الثامن والع�سرين من حزيران/ يونيو قرر زعماء 

حكومات ودول التحاد الأوروبي اأن تبداأ مفاو�سات ان�سمام �سربيا 

اإلى التحاد الأوروبــي بداية 2٠1٤. ومــوازاة مع ذلك يتوجب البدء 

مفاو�سات  باتجاه  خطوة  فهذه  كو�سوفو.  مع  �سراكة  محادثات  في 

ال�سراكة. لكن الملح الآن ح�سب بروك�سل هو اأن يعمل الطرفان على 

تطبيق ما جاء في اتفاقية تطبيع العالقات. ولهذا �سيتم بحث التقدم 

المقبل  دي�سمبر  الأول/  كانون  �سهر  ال�سياق  هذا  في  تحقق  الذي 

اإلى التحاد. ورويدا رويدا تخلد  اأن تبداأ مفاو�سات الن�سمام  قبل 

ال�سرديات القومية للقرن الع�سرين اإلى ال�سمت في البلقان. فما كان 

مرة اإيديولوجية للتحرر الوطني تحول مع مرور الوقت اإلى نوع من 

البراغماتي  التغيير  الدين الجديد، بديل وهمي عن التحديث وعن 

اأكثر  لينك�سف في النهاية كمجرد كلمات فارغة، ل ت�ستطيع ما هو 

من التدمير الذاتي. لقد تراجع النموذج القومي في زمن العولمة. 

�سربيا  بهما  و�ستلحق  الأوروبي  بالتحاد  التحقا  وكرواتيا  �سلوفينيا 

ودول اأخرى في ال�سنوات المقبلة، ومن �سخرية التاريخ اأن هذه الدول 

التي عا�ست كل تلك ال�سراعات القومية الدموية �ستتوحد يوما داخل 

التحاد الأوروبي. فمرحبا بكم في القرن الواحد والع�سرين.

 عالم غر�بوفات�س  كاتب و�سحفي يقيم في برلين.

ترجمة: ر�سيد بوطيب

�ستغير اإحدى اأم�سيات نهاية ني�سان/ اأبريل عام 1٩2٠ مجرى الأدب 

العربي. فقد التقت مجموعة من الكتاب ال�سوريين واللبنانيين تلبية 

لدعوة عبد الم�سيح حداد في الدار رقم 1٥ في ال�سارع العا�سر غرب 

�سي�ساهم  التي  القلمية،  الرابطة  ولدة  اللقاء  هذا  وغدا  نيويورك. 

اأع�ساوؤها في تجديد م�سار النثر العربي. قبل اأ�سبوع من ذلك اليوم 

كان البع�ص قد عقد لقاء �سخ�سيا في بيت ابن مدينة حم�ص ال�سورية 

عبد الم�سيح حداد، �ساحب مجلة ال�سائح، وتحدثوا في و�سع الأدب 

في  ال�سوريين  للكتاب  كيف  الأ�سدقاء  وت�ساءل  المعا�سر.  العربي 

وهدة  من  „وانت�ساله  العربي  الأدب  تحرير  في  الم�ساهمة  نيويورك 

الخمول والتقليد اإلى حيث ي�سبح قوة فعالة في حياة الأمة.“ بتعبير 

ميخائيل نعيمة (1٨٨٩ – 1٩٨٨) الم�سارك في ذلك اللقاء.

�لإمبر�طوريات و�لأمــم  وكان الجتماع الذي عقد في نيويورك 

العالمي  النظام  غيرت  التي  الهائلة  ال�سطرابات  على  الردود  اأحد 

عن  زالــت  فقد   .1٩1٤ منذ  ــى  الأول العالمية  الحرب  خالل  نهائيا 

وجه الب�سيطة الإمبراطوريات العظمى لآل هاب�سبورغ واآل رومانوف 

اأوروبا  العالم من و�سط  التي كانت تحدد م�سائر  والعثمانيين وهي 

وودرو  الأمريكي  الرئي�ص  وجعل  اآ�سيا.  حتى  المتو�سط  �سرق  اإلــى 

ويل�سون مبادئه الأربعة ع�سر عن حق تقرير الم�سير لل�سعوب، التي 

كان قد اأعلنها عام 1٩1٨، اأمثولة لل�سيا�سة الدولية. بعدها لن تكون 

الأ�سر حاملة ال�سلطة، بل الأمم وعلى هذا الأ�سا�ص ت�سكلت ع�سبة 

الأمم عام 1٩2٠. والعالم الذي غادره المهاجرون العرب قبل الحرب 

العالمية الأولى ب�سبب الو�سع ال�سيا�سي القاتل في الدولة العثمانية 

المتاأخرة ولأ�سباب اقت�سادية، لم يعد قائما بعد الحرب.

�سعى الكتاب العرب في اأمريكا في ذلك الوقت لحجز مكان لهم 

التبدلت الطارئة على  باإعادة تقييم دور الأدب على خلفية  وبدوؤوا 

مفهوم الوطنية. كيف ينبغي اأن يكون م�ستقبل بلدان �سرق المتو�سط؟ 

وما الدور الذي يجب اأن ي�سطلع به الأدب؟

لم ينبثق زخم تجديد الأدب العربي، بناء على هذا المناق�سات، 

التاأثيرات  الثقافة الأمريكية فقط، بل بدفق وا�سع من  تاأثيرات  من 

الرو�سية بدورها. في عامي 1٩12 و 1٩13 كانت ت�سدر في نيويورك 

ال�سائح  هما  الأهمية،  من  عال  قدر  على  عربيتان  اأدبيتان  مجلتان 

والفنون، تحت اإ�سراف عبد الم�سيح حداد ون�سيب عري�سة (7٨٨1–

المعلمين  معهد  من خريجي  الثالثة  وهم  نعيمة،  وميخائيل   (1٩٤٠

الرو�سي في النا�سرة.

ميخائيل  ولد  ورو�سيا   فل�سطين  عبر  �أمريكا  �إلــى  لبنان  من 

نعيمة عام 1٨٨٩ في قرية ب�سكنتا اللبنانية. واظب هناك على مدر�سة 

الأو�ساع  وتح�سنت  الأرثوذك�ص  اليونان  النبالء  بناها  متوا�سعة جدا 

كثيرا عندما فتحت جمعية فل�سطين الرو�سية عام 1٨٨٩ مدر�سة في 

ب�سكنتا، حيث ق�سى نعيمة ثالث �سنوات قبل اختياره لإتمام تعليمه 

في معهد المعلمين التابع للجمعية الفل�سطينية في النا�سرة والذي 

د�سن عام 1٨٨6. وفي عام 1٩٠2 غادر ابن الثالثة ع�سرا قريته راكبا 

بغال اإلى بيروت ومنها اأبحر على ظهر �سفينة اإلى حيفا ووا�سل رحلته 

اإلى النا�سرة راكبا حمارا.

العربية  باللغتين  والمعهد  الرو�سية  المدار�ص  في  التدري�ص  كان 

والرو�سية ومن خاللها وجد نعيمة طريقه اإلى الأدب العالمي. كلما 

في  هو  وبينما  للقراءة.  ازداد حما�سة  كلما  بالرو�سية  مهاراته  نمت 

النا�سرة قراأ بع�ص روايات جول فيرن بترجمتها الرو�سية. كما قراأ 

والعقاب  الجريمة  وكذلك  وتولت�سوي  ت�سيخوف  اأقا�سي�ص  بع�ص 

النا�سرة  غادر   1٩٠6 عام  وفي  روايته.  على  كاملة،  لدي�ستويف�سكي 

ليلتحق بمعهد الالهوت في بولتوفا الأوكرانية وبذلك فتحت لل�ساب 

الرو�سي،  الأدب  في  نعيمة  تعمق  كليا.  عالم جديد  بوابات  اللبناني 

لالأدب،  وقته  جل  وفرغ  الرو�سي  ال�سعبي  والرق�ص  المو�سيقى  تعلم 

حيث كتب اأولى الق�سائد بالرو�سية كما كتب اأولى يومياته بها.

ِخَذ نعيمة بميخائيل 
ُ
�سورة عن �لعالم بطابع رو�سي  في بولتوفا اأ

ليرمنتوف (1٨1٤–1٨٤1)، حيث وجدت روحه �سدى لها في تعظيم 

ليرمنتوف الرومان�سي للطبيعة، وفهمه الأفالطوني للروح وخ�سو�سا 

نقده ال�سديد للظلم الجتماعي. وفي �سعر ليرمنتوف النقدي وجد 

نعيمة اإحالة على الأو�ساع في وطنه لبنان. لقد فتح ت�سوير الإقطاع 

الرو�سي في  الأدب  الكني�سة في  الفا�سدين ورجال  الدولة  وموظفي 

القرن التا�سع ع�سر عيني نعيمة على م�ساكل مجتمعه ال�سبيهة. وقبالة 

„الب�ساطة  من  يوتوبي  مثالي،  عالم  هناك  كان  الفا�سد  العالم  هذا 

I بين عامي ١٩١٢ و ١٩٢0، وبينما كان �ل�سرق �لأو�سط و�أوروبا يحترقان باأو�ر �لحرب 

�لعالمية �لأولى، خطا كاتبان لبنانيان خطوة جبارة على طريق �لأدب �لعربي �لحديث 

في �لمهجر �لأمريكي وتحت تاأثير �لأدب �لرو�سي. لقد �أدى �نهيار �لنظام �لقديم في 

�ل�سرق �لأو�سط �إلى �إطالق قوة �لتجديد �لأدبي من قمقم �لركود.

�لطرق �اللتفافية للحد�ثة

�إبد�ع �لحد�ثة عقب �لحرب �لعالمية �لأولى

 ANDREAS PFLITSCH    أندريا�س فليت�س�
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والحقيقة والجمال“ اكت�سفه نعيمة لدى ليف تول�ستوي (1٨1٨–

1٩1٠). اأكثر ما اأقنع نعيمة هو عداء تول�ستوي لرجال الدين 

وتمييزه بدون هوادة بين الم�سيح الحق والكني�سة الفا�سدة، لأنه 

�ساهد باأم عينيه اأو�ساعا م�سابهة في لبنان. حيث كتب لحقا 

داخلية  „ثورة  كراكوف�سكي:  ايغنات�ص  الرو�سي  الم�ستعرب  اإلى 

اأبحث عن مالذ في  الجافة جعلتني  الكني�سة وعقائدها  �سد 

كتابات تول�ستوي الأخيرة“.

بيد اأن نعيمة لم يعثر لدى الكتاب الرو�ص على جواب على 

اأ�سئلته الدينية وح�سب، بل وجد اأي�سا اأجوبة حول م�ساألة الهوية 

الثقافية. ل بد اأن نعيمة كان على دراية بالنقا�ص الدائر حول 

الم�ستغربون  مار�سه  كما  والغرب  ال�سرق  بين  الرو�سية  الهوية 

في  ر�سائله  في  ع�سر.  التا�سع  القرن  اأفــول  مع  وال�سالفيون 

فل�سفة التاريخ (1٨2٩–1٨31) كان بير كاداييف (17٩3–1٨٥6) 

قد ا�ستكى اأن رو�سيا لي�ست جزءا من الح�سارات الكبرى فهي 

ل تنتمي ل اإلى ال�سرق ول اإلى الغرب. جاء نعيمة اإلى رو�سيا 

خالل  كثيرا  بنف�سها  ثقتها  ت�ساءلت  �سرقية  لح�سارة  ممثال 

الغرب.  قبالة  بالهوان  ال�سعور  يزداد  حيث  الما�سية،  العقود 

ا�ستكى  الذي  الو�سع  تجاوز  من  تمكنوا  قد  الرو�ص  كان  واإذا 

منه كاداييف وبنوا ح�سارتهم الخا�سة، فال بد اأن العرب اأي�سا 

قادرون بعراقتهم على تجاوز �سعفهم الراهن. اإن التوافق مع 

يف�سر  وح�سارته  الغرب  على  بتفوقهم  ال�سالفيين  قناعات 

التي  النقد الح�ساري  لنعيمة في مقالته في  الواثق  الموقف 

كتبها لحقا في اأمريكا ولبنان.

الرو�سي  الأدب  في  الجتماعي  النقد  جوانب  على  عالوة 

اأ�سهر  لنهج  كان  لل�سالفيين  الح�سارية  الفل�سفية  والت�ساوؤلت 

في�ساريون  اآنـــذاك  الــرو�ــص  النقاد 

تاأثير   (1٨٨٤–1٨11) بيلين�سكي 

م�ستديم على نعيمة. ركز بيلين�سكي 

لـــالأدب.  الـــدور الجــتــمــاعــي  على 

ــوال  ــى مــن وكــنــاقــد حــ�ــســاري عــل

كاداييف كتب في ر�سالة اإلى ق�سطنين اك�ساكوف: „كيف ينبغي 

اأين هي وما غايتها؟ نحن كثير من الأفراد  اأن تكون حياتنا؟ 

مجتمعا.  لي�ست  رو�سيا  لأن  المجتمع  خارج  يعي�سون  الذين 

اإن حياتنا لي�ست �سيا�سية ول دينية، لي�ست علمية ول اأدبية. 

حياتنا“،  هي  هذه  ـ  عقيم  وجهد  اأمل  خيبة  خمول،  �سجر، 

ثم يدعو اإلى اأدب رو�سي بحت: „ما نحتاجه هو ع�سر تنوير 

غير  خا�ص؟  اأدب  لنا  لي�ص  اأر�سنا.  في  نزرعه  نحن،  نخلقه 

اأن بذور الغد تنمو اليوم وذات يوم �سيكون لنا اأدبنا الخا�ص 

وعندئذ �سنكون مناف�سين لأوروبا ولي�ص مقلدين“. كان هدفه 

اأدب  اإلى  والتوجه  المثالي  الفن  مفهوم  عن  العودة  الرئي�سي 

الأمل  الت�ساوؤمي  موقفه  اإلــى  جمع  اأيامه  اآخــر  وفي  واقعي. 

في الأدب، فقد كتب في ر�سالة اإلى نقولي غوغول في عام 

1٨٤7: „رغم الرقابة البربرية اإل اأن اأدبنا وحده يظهر عالمات 

ماألوفة  كانت  الأفكار  اأن هذه  بد  والم�سي قدما“. ل  الحياة 

�سياق  في  العربي  الأدب  تجديد  ب�ساأن  للنقا�ص  نظرا  لنعيمة 

نفتقر  نــزال  „ل  الرو�سية:  يومياته  في  يكتب  فهو  النه�سة. 

اإلى الأدب بمعناه الحرفي. ل ي�سع اأحدنا اأن ي�سمي جاداً ما 

ننتجه اأدباً“. في مقالته الأدبية الالحقة ينادي نعيمة بتحرير 

الجديدة.  للكال�سيكية  ال�سكلية  الأغــالل  من  العربية  الأدب 

ن�سو�سه عن الأدب بين 1٩1٤ و 1٩22 والتي ُجمعت ونُ�سرت 

اأدبي  نقد  اأول  تعتبر  »الغربال«  بعنوان  كتاب  في   1٩23 عام 

عربي حديث.

الدرا�سة في  التوقف عن  بعد  �سياتل   �إلــى نيويورك عير 

مرة  غــادره  اأنه  اإل  لبنان،  اإلى   1٩11 عام  نعيمة  عاد  بولتوفا 

اأخرى بعد عدة اأ�سهر اإلى �سياتل هذه المرة، حيث يعي�ص اأخ له. 

وهناك قراأ بال�سدفة عام 1٩12 نثرا لجبران خليل جبران دون 

اأن يعرفه، وبال�سدفة اأي�سا ح�سل على عدد من مجلة الفنون. 

وعندما اأهداه بعدها بقليل �سديق لبناني ن�سخة من الأجنحة 

وعليه  عري�سة.  بن�سيب  فــوره  من  ات�سل  لجبران،  المتك�سرة 

ظهرت اأول مادة لنعيمة في مجلة الفنون بعنوان »فجر الأمل 

الياأ�ص«، حيث ير�سد الأدب العربي المعا�سر ر�سدا  بعد ليل 

�سلبيا ويحلل تاأثير جبران على الأدب العربي ويخل�ص اإلى اأن 

جبران: „اأول �سوت حقيقي للمواطنين العرب في المهجر“ واأن 

اأعماله هي „بدء فجر الأدب العربي“.

جبر�ن �لمجدد مكَرها  في هذه التركيبة التاريخية اأ�سبح 

جبران مكرها رائدا للحداثة في الأدب العربي. باكوراته النثرية 

تتميز ب�سهولة اللغة، بل ب�سذاجتها. اأبرز مواطن �سعفها تكمن 

في لهجتها العاطفية، وتكمن اأكثر في �سوء ت�سوير ال�سخ�سيات 

التي ل تتميز اإل نادرا بخ�سال فردية وغالبا ما ل تكون �سوى 

الدينية.  والفل�سفة  الجتماعي  النقد  في  موؤلفها  لأفكار  بوق 

مجرد  الأقا�سي�ص  هذه  في  فــاإن  تتطور  اأحــداث  عن  وعو�سا 

تنتهي دون مفاجاآت  داخلية  دينامية  اأي  دون  متنازعة  تراكيب 

نهاية وعظية رغما عنها. ما يعتبر اليوم عيبا كان بالن�سبة للنثر 

الحديث، قيد التجريب اآنذاك، على درجة عالية من الأهمية، 

فالمفردات العادية وال�سياق الب�سيط في اأعمال جبران (�سعيف 

العربية مقارنة بال�سعر العربي التقليدي المتقن في زمنه) اأعتبر 

محاولة ترمي لقهر نظام ال�سعر العربي ال�سارم وال�ساري عندئذ 

والو�سول اإلى �سرد عربي حديث. في هذه النقطة تالقت قدرات 

جبران اللغوية المحدودة بما اقتر�سه نعيمة من برامج تحديث 

وزن  فمفكر من  لــالأدب:  تاريخ جديد  وافتتح  الرو�سي.  الأدب 

اأدوني�ص يرى في جبران فاتحة ال�سعر العربي الحديث.

مجموعته  عبر   1٩1٤ عــام  �ساهم  ذاتــه  نعيمة  اأن  كما 

الق�س�سية »كان يا ما كان« بق�سطه في حركة التجديد وتاأليف 

ق�س�ص عربية حقيقية ح�سب حفيده نديم نعيمة: „ظهرت اأول 

تلميذ   1٩1٤ عام  الم�سرح  دخل  عندما  نا�سجة  عربية  ق�سة 

للواقعية الرو�سية في القرن التا�سع ع�سر“.

العربي  الكتاب  �سهد  الأمريكي  في مهجرهم  �لأم�س   عالم 

العالمية  الحرب  اأعقاب  في  لديهم  المعروف  العالم  غــروب 

الأولى. لم تغب فقط �سم�ص الدولة العثمانية، بل زالت اأي�سا 

الإمبراطورية الرو�سية عن الوجود. لم ي�ست�سغ نعيمة التحاد 

ال�سوفيتي. عندما زاره للمرة الأولى والأخيرة عام 1٩٥6 تلبية 

رو�سيا(ه).  من  �سيئا  يجد  لم  ال�سوفيت  الكتاب  اتحاد  لدعوة 

وفي العالم التالي كتب „اأبعد من مو�سكو ومن وا�سنطن”، وفيه 

يناأى بنف�سه، على خلفية الحرب الباردة، عن ال�سرق ال�ستراكي 

مطلع  في  لبنان  اإلــى  عودته  منذ  معا.  الراأ�سمالي  والــغــرب 

الثالثينات كان قد اأعرب عن ا�ستيائه من اأمريكا ونقدها وطور 

»روؤية لل�سرق« واثقة م�ستمدة من حجج ال�سالفيين الرو�ص.

روؤيته عن  اأمريكا  وكان جبران خليل جبران قد و�سع في 

ال�سرق وفي منفاه البعيد وقع �سحية لل�سوق والحنين اإلى وطنه 

لبنان: فالوادي المقد�ص، العزلة ال�سرقية، �سجرات اأرز عمرها 

األف �سنة، واأ�سجار التنوب الخ�سراء، الينابيع الفوارة والكهوف 

�سباب جبران  „اإطار  كّون  هذا  كل  الجرود،  في  المنال  �سعبة 

وهو في الوقت نف�سه ركيزة قامو�ص اأعماله“، ح�سب جان بيار 

دحداح، كاتب �سيرة جبران. اأما فيما يتعلق بالهوية ال�سيا�سية 

فقد و�سعها جبران على الورق في مقال ن�سره عام 1٩13 في 

لي�ص  باأنه  فخور  بلبنانيته،  فخور  اإنه  باقت�ساب:  الفنون  مجلة 

عثمانيا، اإنه ابن وطن جميل واأمة ذات ما�ص مجيد، اإل اأنه لي�ص 

الهوى،  �سوري  العادات،  �سرقي  فهو  وبهذه  تحميه.  دولة  لديه 

لبناني ال�سوق. لم يعلق على التغييرات ال�سيا�سية العميقة في 

�سرق البحر الأبي�ص المتو�سط   في اأعقاب انهيار الإمبراطورية 

العثمانية. كما ظل مرتابا بالقومية اللبنانية وال�سورية. وحين 

يتكلم عن قوميته، كان يعني القومية العربية ويفهمها في المقام 

التحزب  ورف�ص  ة ح�سارية.  ــ واأم واحــدة  لغوية  الأول كجماعة 

ال�سيا�سي والإيديولوجي واأعرب عن وجهة نظر مثالية عن لبنان 

ولي  لبنانكم  „لكم   : القتبا�ص منه  يكثر  في مقال عام 1٩2٠ 

لبناني. لكم لبنانكم ومع�سالته، ولي لبناني وجماله. لكم لبنانكم 

من  فيه  بما  ناني  ب ل ولي  والمنازع،  الأغرا�ص  من  فيه  ما  بكل 

الأحالم والأماني.“ التجلي الرعوي في نظرته اإلى لبنان يجعل 

منه بالأحرى �ساعرا محليا اأكثر من كاتب قومي.

�لد�ئرة تكتمل  بعد مقالته عن جبران عام 1٩13 بداأ نعيمة 

في  للعي�ص   1٩1 6 عام  وانتقل  الفنون  لمجلة  دوريــا  بالكتابة 

رئي�سا  جبران  اختير  القلمية  الرابطة  تاأ�سي�ص  عند  نيويورك. 

لها وكتب نعيمة باعتباره �سكرتيرها بيانها ال�سعري. وترد فيه 

اإ�سارات وا�سحة اإلى بيلين�سكي: „الحركة الجديدة التي جعلت 

وانت�ساله  الأدب  العربي  ج�سم  في  جديدة  روح  بث  لها  هدفا 

في  فعالة  قوة  ي�سبح  حيث  اإلــى  والتقليد  الخمول  وهــدة  من 

الخروج  اإلى  ترمي  التي  الجديدة  الروح  اإن هذه  الأمــة.  حياة 

باآدابنا من دور الجمود والتقليد اإلى دور البتكار وال�ستنباط 

في جميل الأ�ساليب والمعاني، لحرية في نظرنا بكل تن�سيط 

وموؤازرة“. كان المنحى نحو الأمام فقط، نحو م�ستقبل مجهول، 

لكنه مفعم بالتفاوؤل. وكان للحداثة الأدبية اأن تبداأ.

 �أندريا�س فليت�س  مدر�ص مادة الأدب العربي الحديث في جامعة برلين 

الحرة.

ترجمة: كاميران حوج
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وعبد الم�سيح حداد
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I في عام ١٩٦٣، �أي قبل ٥0 عامًا بالتحديد، �سدر �لعدد �لأول من مجلة �ألمانية باللغة 

�لعربية تحمل ��سم »فكر وفن«. كان �سدور مثل هذه �لمجلة، �لموجهة من �لألمان �إلى 

�لعالم �لإ�سالمي، م�سروعًا فريدً� من نوعه، لم ير �لعالم مثله حتى يومنا هذ�.  

تاريخ مجلة

»فكر وفن« تحتفل بعددها �لمائة

STEFAN WEIDNER    ستيفان فايدنر�

اأو  �سيا�سية  اأغرا�سا  باأنها ل تخدم  المجلة  تلك  تميزت 

اقت�سادية ب�سكل مبا�سر. وكذلك لم تكن بمثابة من�سور 

اإعالني يُعنى بال�سياحة اأو ال�سناعة في األمانيا. اأو و�سيلة 

دعائية �سيا�سية تخدم حكومة بعينها، كالخدمات الأجنبية 

لهيئات الإذاعة التي ازدهرت اإبَّان الحرب العالمية الثانية 

الخدمة  مثل  الحالي،  الوقت  دورا حتى  تلعب  زالت  ول 

�سي«،  بي  »بي  اإذاعة  اأو  فيله«  »دويت�سه  لإذاعة  العربية 

اإن ن�ساأة هذه المجلة  على �سبيل المثال ل الح�سر. بل 

التفاهم  تحقيق  في  بالرغبة  الأول  المقام  في  ارتبطت 

الدولي ومد اأوا�سر التبادل الثقافي. ولقد تزامنت تلك 

التي �سادت  ال�سيا�سي  الطابع  الرغبة مع الظروف ذات 

في بداية ال�ستينات، وحولتها من مجرد هدف اإلى واقع.  

الأو�ساع  تمحورت  �لغربي  �ل�سرقي  �لــ�ــســر�ع  نتاج 

ال�سيا�سية العالمية حول ال�سراع ال�سرقي الغربي، ولي�ص 

بين  ال�سراع  به  المق�سود 

بمعناه  ــغــرب  وال الــ�ــســرق 

الإيديولوجية  ذات  البلدان  بين  ال�سراع  بل  الحالي؛ 

والنظام القت�سادي ال�سيوعي والراأ�سمالي. واإذا ما عدنا 

واألقينا اليوم نظرة على تلك الفترة، لتراءى اإلينا اأنه لي�ص 

عام  في  المجلة  تاأ�سي�ص  ياأتي  اأن  ال�سدفة  مح�ص  من 

1٩63 بالتحديد. حيث اأنه في تلك الفترة ومع بناء جدار 

اأكتوبر 1٩62،  في  كوبا  اأزمة  وانــدلع  في 1٩61  برلين 

وانق�سم  ذروتها.  اإلــى  و�سلت  قد  الباردة  الحرب  كانت 

العالم تدريجيا اإلى مع�سكرين من البلدان، اأحدهما ينحاز 

واأ�سبحت  ال�سوفيتي.  التحاد  اإلى  والآخــر  الغرب  اإلى 

فاأي  مناف�سة.  مو�سع  الثالث  العالم  مناطق  من  العديد 

من  الأكبر  العدد  على  ي�ستحوذ  �سوف  التحالف  نظم 

البلدان؟ الراأ�سمالي اأم ال�سيوعي؟ ويليه ت�ساوؤل اأكبر: اإلى 

اأي المع�سكرات انحازت الدول النامية ل�سيما في اآ�سيا 

اأهمية  الأكثر  الت�ساوؤل  اأما  الجنوبية؟  واأمريكا  واأفريقيا 

على الإطالق فهو: اإلى اأي المع�سكرات انحازت البلدان 

العربية الإ�سالمية بثروتها 

حديثا  المكت�سبة  النفطية 

 �إ�ســـاء�ت

وموقعها الجغرافي البارز؟ وفي ظل هذا المناخ ال�سيا�سي لعبت مجلة 

»فكر وفن« دورا هاما من خالل تعزيز العالقات الثقافية بين األمانيا 

(الغربية) والعالم العربي. 

تايله  األبرت  الفني  والموؤرخ  ال�سحفي  نجح  الخلفية  هذه  واإزاء 

الإعالمي  المكتب  اإقناع  في  ال�ستينات  بداية  في   (1٩٨6-1٩٠٤)

التحادي بدعم تاأ�سي�ص مجلة موجهة اإلى العالم العربي. كان تايله 

قد و�سل اإلى ت�سيلي عقب رحلة هروب مليئة بالمغامرة من النازيين 

واأحداث الحرب، حيث عمل اأ�ستاذا جامعيا واأ�س�ص مجلة »هومبولدت« 

(على ا�سم الرحالة في جنوب اأمريكا والم�ستك�سف الألماني األك�سندر 

فون هومبولدت) كمجلة األمانية موجهة اإلى اأمريكا الالتينية، وذلك 

قبل اأن ي�ستقر في �سوي�سرا عام 1٩٥2. وبعد النجاح ال�ساحق الذي 

عام  في  وفن«  »فكر  مجلة  تايله  اأ�س�ص  »هومبولدت«،  مجلة  حققته 

1٩63. مع العلم اأن مجلة »هومبولدت« اأوقفت اإ�سداراتها بكل اأ�سف 

في عام 2٠13 عقب �سدور طبعتها رقم 1٥٩. 

�آنا ماري �سيمل   ومنذ البداية، وجد تايله في اآنا ماري �سيمل زميلة في 

العمل على معرفة جيدة بالعالم الإ�سالمي، من بين القليل من الألمان. 

اإن �سغف اآنا ماري �سيمل بالثقافة الإ�سالمية انعك�ص منذ العدد الأول 

على محتوى وكذلك على ت�سميم المجلة. اإذ ات�سم بالفخامة، ل�سيما 

مقارنة بالأو�ساع التي �سادت اإبَّان فترة ال�ستينات. وفي بع�ص الأحيان 

بدت المجلة وكاأنها كتالوج فني اأكثر منها مجرد مجلة. اتجه العديد 

من القراء اإلى جمع المجلة، في الوقت الذي دفع فيه اآخرون مقابل 

الح�سول عليها. ونظرا لرتفاع حجم الطلب على المجلة، �سدر عنها 

ال�ساد�ص  العدد  والفنون« عقب �سدور  »الأفكار  بعنوان  ملحق خا�ص 

مبا�سرة. وقد جمع هذا الملحق بين اأف�سل المقالت التي نُ�سرت في 

المجلة. ويجدر بالذكر اأن داري ن�سر وطباعة المجلة تمركزتا في ذلك 

�سمال  فــي  الــوقــت 

من  بالقرب  األمانيا 

مدينة هامبورج. اإل اأن مكتب التحرير كان في �سوي�سرا حيث �سكن 

األبرت تايله. وتحت عنوان »هدفنا« �ساغ األبرت تايله مهام المجلة في 

افتتاحية العدد الأول على هذا النحو: „تبني المجلة على تلك القيم 

الرغم من ذلك ين�سب  التي احتفظت برونقها. وعلى  الما�سي،  من 

التركيز في الحا�سر على ق�سايا عملية، ت�سعى المجلة اإلى طرحها، 

ليتم البحث لها عن اإجابات في �سفحات المجلة“. 

ال�سعار  وكــان  العالمي.  ال�سيا�سي  الو�سع  يذكر  لم  تايله  اإن   

»ال�سراكة«.  م�سطلح  هو  اآنــذاك  الدولية  ال�سيا�سة  في  الم�ستخدم 

ال�سراكة المرجوة  البعد الفكري في تلك  الت�سديد على  اإلى  فاتجه 

قائال: „اإنها (اأي ال�سراكة) لن تنطوي على معنى اأو م�سمون اإل اإذا 

ن�ساأت وظلت را�سخة في البعد الفكري“. وكون اأولى المقالت الطويلة 

في العدد الأول قد تمحور حول دور المثقفين في البلدان النامية في 

�سوء التطورات القت�سادية الحديثة ولي�ص حول اأي مو�سوع ثقافي، 

فهذا ي�سير اإلى اأن ال�سراع ال�سرقي الغربي قد �سبغ محتوى المجلة 

منذ البداية. ففي الوقت الذي ان�سب فيه تفكير المثقفين في معظم 

الثورة  على  ال�سوفيتي  التحاد  نفوذ  تحت  الواقعة  العربية  البلدان 

األمانيا،  في  القاطنين  العرب  اأحد  كتب  ال�ستعمار،  �سد  والكفاح 

اأحمد مدثِّر، حول �سرورة اإبطاء عملية التنمية قائال: „يجب اأن ياأتي 

التطور تدريجيا ولي�ص جذريا“.  

وحدة جمع   اإل اأن النفتاح الإيديولوجي والتجاه المحافظ المعتدل 

الذي �سلكته المجلة قد ت�سببا اأي�سا في بع�ص الم�سكالت. اإذ افتقرت 

„مد الج�سور الفكرية“ و“البناء على  اإلى مفهوم وا�سح عدا  المجلة 

تقليد طويل من التبادل الفكري المثمر بين ال�سرق والغرب“. واأ�سبحت 

بمثابة وحدة لجمع كل ما يعزز من ذلك التبادل الفكري وفقا لما يراه 

محرروها األبرت تايله واآنا ماري �سيمل. ومن هذا المنطلق ا�ستهدفت 

الم�سلمين  المجلة 

ــة  ــي ــف ــخــل ال ذوي 
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الأول.  المقام  في  الم�ست�سرقين  وكذا  والعربية  الألمانية  المعرفية 

وذلك لأنها لم تقت�سر على الن�سو�ص العربية فح�سب، بل احتوت على 

ن�سو�ص األمانية كذلك، من بينها ترجمات األمانية من العربية لآنا ماري 

�سيمل اأو تقييمات باللغة الألمانية لكتب حول العالم الإ�سالمي. اإ�سافة 

اإلى بع�ص المقالت باللغة الإنجليزية حول مو�سوعات تتعلق بالعلوم 

والدرا�سات الإ�سالمية. ولم تتحول فكر وفن اإلى مجلة عربية بحتة اإل 

في ال�سبعينات، واإن لم يمنع ذلك اآنذاك اأن تت�سلل اإليها من حين لآخر 

ق�سيدة مترجمة اإلى الألمانية من العربية اأو الفار�سية اأو التركية .

بحتة منذ  ثقافية  تكن مجلة  لم  »فكر وفن«  اأن  للنظر  الملفت  ومن 

البداية. اإذ نجد اأنه في العدد الثاني، على �سبيل المثال، تمحورت 

اإحدى المقالت حول و�سائل ا�ستخال�ص المياه العذبة من مياه البحر 

مقالت  جانب  اإلى  الفنية.  الم�سطلحات  وبكثرة  بالطول  وتميزت 

والق�سور  الفلك  علم  واأخرى حول  األمانيا  في  النباتية  الحياة  حول 

المقالت  من  ن�سيبا  كذلك  الخيول  لعلم  وكان  الألمانية.  الباروكية 

الغنية بال�سور. ويرجع اختيار هذا المو�سوع في الغالب اإلى ما هو 

متعارف عليه من ولع ال�سرقيين بالخيول. اأما من المنظور المعا�سر، 

ثقافية  مجلة  في  غريبا  يبدو  المقالت  هذه  مثل  وجــود  اأن  فنجد 

موجهة نحو جمهور من المثقفين. ربما يكون هذا النوع من المقالت 

اأو في  الخليج  دول  البدوية في  الأو�ساط  اأكبر في  قد لقى �سدى 

الدوائر الأر�ستقراطية وتلك �سديدة الثراء. 

وهناك مقالت يعود الف�سل فيها اإلى تاأثير اآنا ماري �سيمل، من 

رقم  العدد  (في  اإقبال  الباك�ستاني محمد  الأديب  مجلد حول  بينها 

32)، وكذا مقالت متعددة حول الت�سوف الإ�سالمي وحول ا�ستقبال 

ت�سور الم�سرق في الكال�سيكية والرومان�سية الألمانية. وعلى الرغم 

و�سعيها  المحافظ  الثقافي  بالتراث  ما  حد  اإلى  المجلة  �سغف  من 

لمخاطبة النخب التقليدية اأكثر من توجهها لجيل ال�سباب ذي التفكير 

الثوري، اإل اأن اتهامها ب�سيق الأفق لم يكن ممكنا. اإذ وجدت الق�سائد 
العربية الحديثة طريقها اإلى المجلة، مثلها مثل الق�س�ص الق�سيرة 

المقالت  ا�ستعداد لحتواء جميع  المعا�سرة. فكانت على  الألمانية 

ذات العالقة باألمانيا اأو العالم الإ�سالمي اأو كالهما معا، اإذا ما نالت 

اإعجاب المحررين. اإل اأن هذا النفتاح الذي تميز به مفهوم المجلة 

اإحدى نقاط ال�سعف فيها.  يُمثِّل في الوقت نف�سه  المثير للتعجب، 

حيث ارتبطت هيئة المجلة ب�سخ�سيتي تايله و�سيمل اأكثر من الالزم. 

وافتقرت المجلة اإلى مفهوم مركب، ين�ساأ عن احتياجاتها واإمكانياتها 

وحدودها. اأما عن كون مجلة فكر وفن قد اكت�سبت، على الرغم من 

ذلك، �سمعة عظيمة فالف�سل في ذلك يعود اإلى محرريها الأوائل. 

دماء جديدة في هيئة �لتحرير  لقد كان العدد رقم 37 (1٩٨2) 

هو العدد الأخير الذي يُذكر فيه ا�سم كل من اآنا ماري �سيمل واألبرت 

تايله كمحررين. ومع العدد الثامن والثالثين طراأ على المجلة تغييرا 

هيلر،  اإردموته  ميونخ،  والباحثة في  ال�سحفية  �سغلت  جذريا. حيث 

من�سب رئي�سة التحرير. ومنذ ذلك الوقت عهدت جمعية اإنترنات�سيون�ص 

(Inter Nationes) باإ�سدار المجلة، مع العلم اأنها كانت خا�سعة فيما 

التنويه عن  الرغم من عدم  (على  الإعالمي  ال�سحفي  للمكتب  قبل 

م�سريا  اأدبيا  باحثا  كان  فقد  نجيب،  ناجي  اأما  اأبــدا).  ر�سميا  ذلك 

با من اإردموته هيِلر. وابتداء من العدد  مقيما في األمانيا وزميال مقرَّ

اإردموته  اإلى جنب مع  رقم 3٩ ظهر ا�سمه كمحرر في المجلة جنبا 

هيلر. ومعها اكت�سبت المجلة هيئة جديدة اأكثر ع�سرية. اإذ اأ�سبحت 

اأقل محافظة واأكثر فكرية، وتخلت بالكامل تقريبا عن المو�سوعات 

لبع�ص  اأ�سماء  مجموعة  المجلة  في  ظهرت  وفجاأة  ال�ست�سراقية. 

ال�سخ�سيات الثقافية، لم تكن لت�سل اإليها في عهد �سيمل وتايله: من 

هابرما�ص؛  ويورغن  هايديغر  ومارتين  فوكو  مي�سيل  الفال�سفة  بينها 

والكتَّاب غونتر غرا�ص وهانز ماغنو�ص اإنت�سن�سبيرغر والناقد الأدبي 

مار�سيل راي�ص ـ راين�سكي والمخرجان فولكر �سلوندورف ومارغريته 

فون تروتا والفنان جوزيف بوي�ص؛ وبع�ص الرواة المعا�سرين من العرب 

ي؛ اإ�سافة اإلى جيل جديد تماما من ال�سعراء  كالطيب �سالح ويحي حقِّ

�ساهمت  �سخ�سيات  جميعهم   – ي  الُغزِّ محمد  اأو  بني�ص  محمد  مثل 

فعليا في تحديد معالم الحياة الفكرية المعا�سرة في األمانيا والعالم 

للعالم  الكال�سيكية  ال�سرقية  ال�سورة  اأ�سبحت  وفجاأة  الإ�سالمي. 

العربي محل انتقاد، واإن كان بغر�ص جيد، وذلك على الرغم من كون 

تلك ال�سورة قد �سبغت المجلة في الما�سي اإلى حد كبير. فنجد في 

العدد رقم ٤٠ على �سبيل المثال، مقال نقدي حول �سورة الم�سرق 

لكارل ماي واآخر يحمل هذا العنوان المميز: „ا�ستعمار فكري ثقافي 

اأم ج�سر نحو التفاهم؟ الدرا�سات ال�ست�سراقية في جمهورية األمانيا 

التحادية. الهياكل والوظائف“. 

وانتهت تلك الفترة المثمرة ب�سدور العدد رقم ٤7 في عام 1٩٨٨، 

وهو بال �سك اأحد اأف�سل اأعداد فكر وفن على الإطالق: تحليل نقدي 

لهايديغر ونيت�سه داخل مجلد فل�سفي �سخم، في وقت كان هايديغر 

ل يزال يُمثِّل الورقة الرابحة في العالم العربي. اإل اأنه نظرا لن�سوب 

التحرير،  وهيئة  الخارجية  ووزارة  المحررين  بين  داخلية  خالفات 

تركت اإردموته هيلر بكل اأ�سف المجلة مع هذا العدد. 

�لركود  وبعد ذلك بعام، وجدت المجلة في ال�سحفية روزماري هوّل، 

خليفة ذات خبرة لإردموته هيلر. وعلى الرغم من ا�ستمرار معالجة 

المجلة لمو�سوعات معا�سرة وغياب المقالت ال�ست�سراقية عنها؛ اإل 

الن�سخة الإلكترونية

للعدد 1٠٠

اأن التخوف من تاأثير المقالت الجدلية اأو النقدية في النتقا�ص من 

�سعبية المجلة في العالم الإ�سالمي، اأدى اإلى تجنب تناول المو�سوعات 

بع�ص  با�ستثناء  هيلر  اإردموته  عهد  في  المجلة  طبيعة  �سبغت  التي 

النادرة. واأ�سبحت المقالت ذات الطابع العام تهيمن على  الحالت 

اأو  العمالت  لماكينات  المائة  الذكرى  تناولت  التي  كتلك  المجلة، 

النجاح الذي حققته ق�سة ال�سعلوكين »ماك�ص و موريت�ص« اأو تلك التي 

حملت عنوان: »الركائز. معالم اأثرية في األمانيا من الع�سر الحجري 

الحديث«.  اإ�سافة اإلى ذلك، وجدت العديد من المقالت الموجهة اإلى 

ع�ساق الخيول، طريقها اإلى المجلة مرة اأخرى.  

خالل الأعوام الثالثة ع�سر التالية �سمدت فكر وفن كال�سخرة 

في غمرة العوا�سف ال�سيا�سية العالمية. وبعد فترة وجيزة من النتهاء 

من اإعداد اأول عدد في عهد هوّل، العدد المزدوج رقم ٤٩/٤٨ في 

تاريخ  في  حيوية  الأكثر  الحدث  ــ  برلين  جدار  �سقط   ،1٩٨٩ عام 

األمانيا القريب. اإل اأنه انعك�ص بالكاد على �سفحات مجلة فكر وفن. 

الوحدة  مقال عن  اأي  عام 1٩٩1  في  يُن�سر حتى في عدد ٥2  ولم 

لعب  وهو حدث،  الخليج  اندلعت حرب   1٩٩1 عام  وفي  الألمانية. 

دورا حا�سما في ت�سكيل العالقة بين الغرب والعالم العربي. اإل اأن 

هذا الحدث اأي�سا لم يجد �سدى في مجلة »فكر وفن«. من الممكن 

تفهم قرار هيئة التحرير با�ستبعاد الأحداث ال�سيا�سية، طالما لم يكن 

با�ستطاعة فكر وفن اأن ت�سبح مجلة ذات طابع �سيا�سي. ولكن يبقى 

اأن المجلة لم تول اهتماما كافيا للبعدين الفكري وال�سيا�سي لبع�ص 

قد  روزمــاري هول  اأن  بالذكر  ويجدر  الفارقة.  ال�سيا�سية  الأحــداث 

�سغلت من�سب رئي�سة تحرير المجلة حتى عدد 7٤ في عام 2٠٠1. 

�لتوجه نحو �لتطور�ت �لآنية  اإن اأحداث 11 �سبتمبر والنتائج 

في  وفن  فكر  مثل  مجلة  ت�سع  اأن  �ساأنها  من  كان  عليها،  المترتبة 

مواجهة مهام وتحديات جديدة كليا، وعلى ذلك انتقلت هيئة التحرير 

من  اآنــذاك  المجلة  ت�سلم  الذي  غوته  معهد  اأما  �سنا.  اأ�سغر  لجيل 

مثالية  اأداة  فيها  وجد   ،(Inter-Nationes) نات�سيون�ص  اإنتر  جمعية 

الإيديولوجية  الفجوة  تلك  لتجاوز 

واآ�سيا  اأوروبا  بين  الت�ساع  الآخذة في 

نطاق  ات�سع  الغر�ص  ولهذا  واإفريقيا. 

اإ�سافيتين  طبعتين  لي�سمل  المجلة 

اللتان  والفار�سية،  الإنجليزية  باللغتين 

 ،2٥ رقــم  عددهما  ب�سدور  تحتفالن 

للمجلة.  المئوية  الذكرى  مع  بالتزامن 

وهكذا اأ�سبحت فكر وفن ت�سدر بثالث 

لغات. وا�ستطاعت الطبعتان الإنجليزية 

 Andishe والفار�سية   Art & Thought

مــدى  وعــلــى  الــمــجــلــة،  مــن   ve Honar

تنتميان  اأنهما  تثبتا  عاما،اأن  ع�سر  اثني 

المناطق  في  مرموقة  اإعالمية  لو�سائل 

التي تتوجه اإليها. وبالفعل ل تزال المجلة 

التبادل  عملية  في  متقدما  مركزا  تحتل 

الثقافي حتى الآن. 

اأعمال معاهد غوته  وبالتوازي مع جداول  وثيق  ب�سكل  وبالعمل 

النقدية  المعالجة  اإلى  الوقت  ذلك  منذ  ن�سعى  واآ�سيا،  اأفريقيا  في 

والمنفتحة لتلك المو�سوعات بالتحديد التي تُعد ذات اأهمية حيوية 

في  وذلك  �سواء؛  على حد  ن�ستهدفها  التي  وللمناطق  اإلينا  بالن�سبة 

الثورات  خــالل  من  نمت  التي  الجديدة  الحتياجات  تلبية  �سبيل 

ال�سابقة  الأعداد  في  الرئي�سية  المو�سوعات  عناوين  ولعل  العربية. 

تتحدث عن نف�سها: »الثقافة والمناخ« و»اآفاق الديمقراطية« و»منذ 

اأحداث 11 �سبتمبر لغاية الثورات العربية«. كما تهدف المجلة اإلى 

مخاطبة جيل القراء ال�سباب من الجن�سين. ذلك الجيل الذي تاألق 

بحيوية خالل الثورات العربية و�سيعمل على تقرير م�سير العالم ذي 

القادمة. ولذا فاإن هذا الجيل  العقود  الإ�سالمي على مدى  الطابع 

هو الجهة التي ن�سعى اإلى مد اأوا�سر التبادل والحوار معها. اإل اأن 

هذا الحوار بحاجة اإلى جهد وفكر واإبداع واإلى وجود ا�ستعداد للنقد 

هذا،  كل  اأجل  ومن  الثقافات.  بين  الحيوي  والتبادل  الذاتي 

من  فقط  يتوفر  ل  منتدى،  بمثابة  ومازالت  وفن  فكر  كانت 

لكترونية  اإ ن�سخ  هيئة  في  وكذلك  بل  مطبوعة،  ن�سخة  خالل 

باأربع  والمتوفر  بالمجلة  الخا�ص  لكتروني  الإ الموقع  عبر  متاحة 

لغات www.goethe.de/fikrun. اأي اأن ما كانت عليه المجلة في عام 

1٩63، مازال قائما حتى الآن ولكن على اأحدث م�ستوى من التقنية: 

فكر وفن/ Art & Thought/ Andishe wa Honar هي مجلة فريدة من 

نوعها على م�ستوى العالم! 

 �ستيفان فايدنر  رئي�ص تحرير مجلة »فكر وفن«.

ترجمة: هبة �سلبي

اإ�ساءات  |  �ستيفان فايدنر: تاريخ مجلة معهد غوته  |  فكر وفن، عدد 1٠٠
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I منذ �أن بد�أت �لثورة و »�لربيع �لعربي« ُيثمر �أروع �أزهاره 

د�خل �لم�سهد �لفني �لم�سري. ويتبلور �ل�سخط �لمتز�يد لجيل 

�ل�سباب �لأكثر تعليما من خالل فنون �ل�سو�رع، وفي �إطار ما ُيطلق 

عليه بـ ‘Artivismus’ �أو �لحر�ك �لفني. ولقد وجدت �لتغيير�ت

�لالحقة في م�سر تجلياتها �أي�سا في فن �ل�سو�رع �لذي قدم

مقاربات فنية عديدة حول ما يجري.

بحبك يا بالدي! 

تحولت »�لربيع �لعربي« ــ �لوطنية و�لجر�فيتي

HANNA RÖBBELEN    هانا روبيلين

هذه  في طيات  ينعك�ص  �لفكري   �لتحرر 

الجذري  الجتماعي  التحول  ذلك  الظاهرة 

الذي لحظه را�سدو حركة »الربيع العربي« 

من  حتى  ال�سعبية،  للمظاهرات  كانت�سار 

الظاهرة  هذه  وتتمحور  مبارك.  تنحي  قبل 

الثورة  اإن  اإذ  الفكري.  التحرر  مفهوم  حول 

تجد  القمع  مــن  عقليا  تــحــررا  باعتبارها 

�سداها في اإطار حرية فنية جديدة. وفيها 

يرتبط كل من الفن والحرية بعالقة اعتماد 

الحرية  تلك  تعمل  ناحية  فمن  مــتــبــادلــة. 

نظرا  الفن،  تعزيز  على  جزئيا  المكت�سبة 

على  الإبــداعــي  التعبير  اإمــكــانــيــات  لتعدد 

فالفن  �سحيح،  والعك�ص  عــدة؛  م�ستويات 

يعزز اأي�سا من الحرية لأنه يعمل على تحفيز 

الوعي النقدي داخل الم�ساهد. ونظرا لكون 

العام،  الف�ساء  في  تُج�َسد  ال�سوارع  فنون 

لذلك،  تبعا  تتزايد  م�ساهديها  اأعــداد  فــاإن 

مما يجعلها من البداية و�سيلة احتجاج قوية 

وحتمية. اأما المحتوى المقدم من خالل فن 

اإليها،  يتطرق  التي  والمو�سوعات  ال�سوارع 

فهو على نف�ص القدر من الأهمية. 

اإذا ما ا�ستندنا اإلى عالم الجتماع اللبناني 

علينا  يــنــبــغــي  حــنــفــي،  �ـــســـاري 

الفترا�ص باأن غالبية مو�سوعات 

الفنون  اأ�سكال  من  ال�سكل  هذا 

وينطلق  القومي.  بالطابع  تت�سم 

�ساري حنفي في هذا ال�سدد من 

في  جديدة  �سيا�سية  ذاتية  بزوغ 

مناه�سو  يرى  الأو�سط:  ال�سرق 

ال�سباب  النا�سطين  اأن  النظام 

والوحدة،  للت�سامن  منبع  بمثابة 

اأيــة م�سالح  اإلــى  ي�سعون  فهم ل 

اأقل  هو  ما  يمثلون  ول  خا�سة، 

ذاتها.  الأمــة في حد  اأهمية من 

مما اأدى اإلى اأن تفقد ال�سعارات 

الدينية فاعليتها. ونظرا لتج�سيد 

لي�ست  مــحــددة،  لــهــويــة  ــن  ــدي ال

وطني  مجتمع  لتاأ�سي�ص  �سالحة 

فاإن  لنظرية حنفي،  وفقا  �سامل 

دوره في فنون ال�سوارع ل يمكن 

ا�ستنتاجا  ذلك  ويعد  هام�سيا.  يكون  اأن  اإل 

مفاجئا في �سوء ظاهرة التدين المتجلية في 

المجتمع الم�سري. 

ــا الـــمـــقـــ�ـــســـود بــمــ�ــســطــلــح  ــ ــن، م ــ ــك ــ ول

بالتحديد؟  الفني)  (الحراك   ‘Artivismus’

جرافيتي، تقاطع �سارع محمد محمود 

مع ميدان التحرير، نوفمبر 2٠12 

Photo: Stefan Weidner

لعل اأف�سل و�سيلة لالإجابة على هذا الت�ساوؤل 

اأمثلة  اأحد  تناول  هو  الظاهرة،  هذه  و�سرح 

بالقاهرة والذي يُج�سد �سابا ذو  الجرافيتي 

مالمح بريئة يرتدي جينز وتي �سيرت، ويقف 

األوان  بلوحة  مم�سكا  جدار  اأمام  حيوية  في 

غة بالألوان في  في يده الي�سرى وري�سة ُممرَّ

يده اليمنى، بينما يُطل عليه من خلف الجدار 

ع�سكري  زي  في  خنثي  ــي  اآدم وح�ص  هياأة 

يده.  ينق�ص عليه مم�سكا هراوة م�سننة في 

وي�ساحب الر�سم الأبيات التالية: 

„يا نظام خايف من فر�سة وقلم، وظلمت 

في  ما�سي  كنت  لو  اتظلم،  اللي  ع  وبتدو�ص 

ال�سليم ما كنت خفت م اللي اتر�سم. اآخرك 

الخطوط  ع  تت�سطر  الــحــيــطــان،  ــحــارب  ت

والألوان. لكن انت من جواك جبان، عمرك 

ما تبني اللي اتهدم.“ 

توؤكد الأبيات اأن »الحراكيين 

الفنيين« في م�سر على بينة من 

قوتهم: فهم قادرون على الإ�سرار 

في  ال�سبب  هــو  وهـــذا  بالنظام 

مقاومته لهم، بقوة ال�سالح اأي�سا 

اإذا لزم الأمر. ومثلها مثل جميع 

ال�سيا�سية،  الــمــقــاومــة  اأ�ــســكــال 

اأو  الفنية  المقاومة  كذلك  تُقمع 

الفني«.  »الــحــراك  بـ  يُ�سمى  ما 

ــظــاهــرة  ــذه ال ــ ــي ه ــع فـ ــ ــرائ ــ وال

الجديدة هو ال�ستحالة المطلقة 

للف�سل بين الفنانين والنا�سطين، 

عالقة  مــعــا  ــان  ــن الث يُ�سكل  اإذ 

ــقــد وجــد  تــكــافــلــيــة مـــثـــمـــرة: ف

اأداة  الن�ساط ال�سيا�سي في الفن 

ووجد  اأهــدافــه،  لتحقيق  فاعلة 

خ�سبة  ق�سية  ال�سيا�سي  الو�سع  في  الفن 

مثيرة للم�ساعر. 

ــدت ظــاهــرة  ــ �لنـــفـــجـــار �لإبــــــد�عــــــي  ول

 :2٠11 ثــورة  انطالق  مع  الفني«  »الــحــراك 

فمنذ انطالقها ا�سطبغت موجة الحتجاجات 

الحا�سدة التي �سهدها ميدان التحرير على 

نجحت  فنية  واأ�سالة  باإبداع  يوما   1٨ مدى 

مبارك  �سقوط  وبعد  الجماهير.  تعبئة  في 

دخل هذا التجاه في مرحلة الن�سج، ولكنه 

البرامج  مدير  و�سف  وقــد  اأبـــدا.  يهداأ  لم 

التي تجتاح  التطورات  القاهرة  بمعهد غوته 

ــداعــي«.  الإب »النــفــجــار  بـــ  الفني  الم�سهد 

�سعبية في م�سر  الفنية  الأنماط  اأكثر  ولعل 

فن  هو  الأقــل،  على  و�سوحا  اأو  المعا�سرة، 

هذا  �سهد  الــثــورة  قيام  فمنذ  الجرافيتي. 

ال�سكل الفني طفرة حقيقية. ول عجب في 

ن�ساأته  منذ  الجرافيتي  لرتباط  نظرا  ذلك، 

والع�سيان  المقاومة  بعقلية  وثيقا  ارتباطا 

تهداأ  ل  بــالد  مع  تماما  ويتنا�سب  المدني. 

فيها الأو�ساع ال�سيا�سية والقت�سادية. 

ولكن ما هي الر�سالة التي يحملها هذا 

الرموز  هي  ومــا  طياته؟  في  الفني  ال�سكل 

الم�ستخدمة في هذا ال�سدد؟ ردا على هذا 

الت�ساوؤل تتبلور لدينا من الوهلة الأولى ثالث 

اإ�ساءات  |  هانا روبيلين: بحبك يا بالدي! معهد غوته  |  فكر وفن، عدد 1٠٠

جرافيتي في �سارع

محمد محمود، نوفمبر 2٠12 

Photo: Stefan Weidner

فنانون معار�سون لمر�سي ير�سمون لوحة 

جرافيتي جديدة، قرب ميدان التحرير، 2٠13 

Photo: Sandra Konold
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الرغم من النتكا�سات المريرة التي مر بها. 

الم�سرية  الــذاتــيــة  الــ�ــســورة  تلك  واإن 

ال�سعارات  من  الهائل  الطيف  مع  تتنا�سب 

ــتــي تــوقــظ مــ�ــســاعــر الــفــخــر والعـــتـــزاز  ال

„بحبك  عبارات  مع  الحال  هو  كما  الوطني 

اأن  لوددت  اأكن م�سريا  لم  „لو  و  يا بالدي“ 

„ارفع  و  واأفتخر“  „م�سري  و  اأكون م�سريا“ 

اأنت م�سري“. عالوة على ذلك  راأ�سك فوق 

اأم كلثوم له نف�ص القدرة على  نجد اأن وجه 

اإثارة مثل هذه الم�ساعر. لعل اأبرز مثال على 

�ساحبه  الــذي  كلثوم  اأم  جرافيتي  هو  ذلك 

الفنان كايزر بعبارة „الفن م�ص حرام“. يعد 

للنظر،  ملفتا  هنا  »حــرام«  كلمة  ا�ستخدام 

فهذا العن�سر الديني ي�سير في هذا ال�سدد 

اإلى تقييد الفن باللجوء اإلى الحجج الدينية. 

وفي الوقت نف�سه يو�سح للم�ساهد اأن حرية 

الــفــن �ــســروريــة لرتــقــاء مثل هــذه الــرمــوز 

اأم  كالفنانة  م�سري،  كل  بها  يفتخر  التي 

الفنانين  اأن  الأمثلة  من خالل  ونرى  كلثوم. 

النزعات  ا�ستخدام  اإلى  يلجاأون  الم�سريين 

الأحيان  اأغلب  في  اإيجابية  كرموز  القومية 

وذلك تعزيز وتاأكيد ر�سالتهم الخا�سة. وفي 

للرموز  الدمج  ــواع  اأن من  النوع  هذا  طيات 

 ‘Artivismus’ القومية من خالل ما يُ�سمى بـ

التــهــام  اأيــ�ــســا  يقبع  الــفــنــي  الـــحـــراك  اأو 

ال�سمني اأن الدولة قد اتخذت لنف�سها مقرا 

اأن  اإذن  الوا�سح  ومــن  الأمـــة.  نطاق  خــارج 

ثمة اندماج را�سخ في م�سر بين المواطنين 

اأو  والدولة  المواطنين  بين  ولي�ص  واأمتهم، 

بالدولة،  الأمـــة  �سلة  واأن  الــدولــة.  �سلطة 

ه�سة  تبدو  الم�سرية،  القومية  الدولة  اأي 

الجرافيتي  ر�سوم  اإلــى  وبال�ستناد  للغاية. 

ت�سعى  ــذي  ال الــوقــت  نف�ص  فــي  ــه  اأن يت�سح 

التما�سك  اإيقاظ  اإلــى  القومية  الرموز  فيه 

ت�سعه  فاإنها  للمجتمع،  الداخلي  والتالحم 

اأي  المزمع،  الخارج  مناف�سة مع  في موقف 

مع النظام. وبالتالي تتحول الهوية الم�سرية 

للكفاح  اأ�سا�ص  اإلى  الأمة،  وبذلك  الجماعية 

على  التاأكيد  وهــذا  الظالم.  النظام  �سد 

خالل  من  اأي�سا  يتجلى  والت�سامن  الوحدة 

اإحدى ر�سوم الجرافيتي، التي يُ�ستخدم فيها 

كاأول حرف  العربية،  اللغة  الميم في  حرف 

في كلمات: »م�سلم« و »م�سيحي« و »مواطن« 

و »م�سري« وكعن�سر رابط بينها. 

�لرمزية �لفرعونية  تعد ظاهرة التالعب 

بالعنا�سر من الأمور المحببة في فن ال�سوارع 

الأعــرا�ــص  اإلــى  اأ�سولها  وتــعــود  الم�سري، 

فئة  �سمن  بالتالي  وتقع  القديمة  الم�سرية 

القديمة.  والم�سرية  الفرعونية  الرمزية 

الع�سور  اإلى  العودة  في  الأ�سلوب  هذا  واإن 

بعنا�سرها،  وال�ستعانة  ال�ساحرة  القديمة 

يعد ظاهرة نموذجية لتعزيز ال�سعور القومي. 

ب�سكل  ت�ساهم  الحقبة  تلك  رمــوز  اأن  فنجد 

الجماعية، ل�سيما  الهويات  بناء  في  ر�سمي 

عريقة  ح�سارة  اإلى  يتطلع  كم�سر،  بلد  في 

خلَّفت اآثارها على التاريخ الب�سري. وفي هذا 

ال�سدد يعد الفنان عالء عو�ص اأبرز الفنانين 

الرمزية  على  اأعمالهم  في  اعتمدوا  الذين 

يتمتع  ناجح  كر�سام  اتجه  اإذ  الفرعونية. 

بمكانة را�سخة في �سالت العر�ص بالقاهرة، 

ونزل  الثورة في عام 2٠11  تلبية دعوة  اإلى 

اإلى ال�سوارع لير�سم لوحاته منذ ذلك الحين 

اللوحات  مــن  بــدل  الــمــنــازل  جـــدران  على 

الزيتية. واأكثر اأعمال هذا الفنان �سهرة هو 

م�سهد النائحات الجنائزي في �سارع محمد 

محمود. حيث نرى من خالل اللوحة فتيات 

نائحات على الطراز الم�سري القديم، يمدن 

اأحد  فقدان  على  حزنا  تابوت  نحو  اأيديهن 

من  الموتى  اأرواح  تــوؤخــذ  بينما  ــارب،  ــ الأق

المحلِّقة.  ال�سماء  اإلهة  اإلى  وتُ�سلم  التابوت 

اأرواح  على  الــحــداد  اإلـــى  الم�سهد  ويــرمــز 

اإ�ستاد كرة القدم  ال�سحايا ال�سباب لمذبحة 

ــ ماأ�ساة  اأوائل عام 2٠12  في بور�سعيد في 

الم�سري  ال�سيا�سي  الخطاب  فــي  تُف�سر 

القومية  الوطنية  الرمزية  الرموز:  فئات من 

القديمة  والم�سرية  الفرعونية  والرمزية 

البداية  ومن  الإ�سالمية.  الدينية  والرمزية 

القومية  الوطنية  الرمزية  اأن  المرء  يالحظ 

تحتل الجزء الأكبر من م�ساحة هذا النمط 

المظاهر  الفئة جميع  وتت�سمن هذه  الفني. 

الوطني  العلم  من  بداية  الحديثة:  القومية 

�سرائط  ثالثة  مــن  يتاألف  ــذي  ال الم�سري 

والأ�ــســود،  والأبي�ص  الأحــمــر  باللون  اأفقية 

يرجع  الذي  الذهبي  العقاب  رمز  ويتو�سطه 

جانب  اإلى  الأيوبي؛  الدين  �سالح  عهد  اإلى 

الوطنية  والألــوان  والأ�سد  الم�سري  الن�سر 

فــي حــد ذاتــهــا وبــورتــريــهــات لــرمــوز وطنية 

كالمطربة الم�سرية اأم كلثوم الذائعة ال�سهرة 

العالم  فــي  والمبجلة  العالم  م�ستوى  على 

العربي اأجمع، ف�سال عن اأ�سكال التعبير عن 

القومية وحب الوطن. 

الكتاب  اأن  المثال  �سبيل  على  فنجد 

التوثيقي ال�سامل »الجدران تهتف ــ جرافيتي 

يت�سمن  برعي  ل�سريف  الم�سرية«  الــثــورة 

اإلى  ر�سوم جرافيتي م�سروحة ي�سل عددها 

من  اأكثر  يتمحور  بينما  ر�سم،   ٤7٠ قرابة 

واأكثرها  قومية.  رمــوز  حول  اأرباعها  ثالث 

لالألوان  الح�سري  ال�ستخدام  هو  �سيوعا 

الوطنية، بغ�ص النظر عن العن�سر المج�سد 

ــوان  ــ فــي حــد ذاتــه.حــيــث اأن اقــتــ�ــســار الأل

الم�ستخدمة على الأحمر والأبي�ص والأ�سود 

يهدف اإلى اإ�سفاء الطابع القومي على جميع 

تج�سيدها  يتم  التي  والعنا�سر  المو�سوعات 

الأمة،  ق�سايا  كاإحدى  وتوثيقها  الر�سوم  في 

ــوان  الأل عك�ص  على  عنه.  تعبِّر  ما  كــان  اأيــا 

الغمو�ص  الن�سر  رمــز  على  يغلب  الوطنية 

دائما  يت�سم  ل  الجرافيتي  في  وا�ستخدامه 

الأحيان  اأغلب  في  الن�سر  يظهر  بالو�سوح: 

للتحرر،  ت�سعى  التي  الم�سرية  لالأمة  كرمز 

الفنان  خالله  من  ي�سعى  اإيجابي  كرمز  اأي 

مثل  مثله  �سخ�سيا،  نف�سه  تــعــريــف  ــى  اإلـ

النموذج المعهود والمتكرر ب�سكل دائم الذي 

قيوده.  اأو  قف�سه  من  يتحرر  طائرا  يج�سد 

الجاثم  الن�سر  عن�سر  اإيجابية  عنه  يقل  ول 

فوق �سعار »م�سر ت�ستطيع الطيران«. الأمر 

نف�سه ينطبق على �سورة قب�سة اليد الب�سرية 

المقاتلة التي ينمو من جانبيها اأجنحة ن�سر. 

الب�سرية،  اليد  وقب�سة  الن�سر  مزيج  ويعد 

مزيجا محببا في هذا ال�سدد. 

وقــوة  للقوة  كرمز  دائــمــا  الن�سر  يظهر 

من  لــيــ�ــص  فــاإنــه  ــذا  ــ ول والــ�ــســمــو.  الإرادة 

مرتبطا  ا�ستخدامه  يــاأتــي  اأن  الم�ستغرب 

في  بحياتهم  �سحوا  ممن  »ال�سهداء«  بفكرة 

الثورة ويقترن تبجيلهم بالقوة وال�سمو. وبهذه 

الطريقة يتم الربط بين ال�سهداء والن�سر من 

ناحية، وبين الن�سر والأمة وكفاحها التحرري 

ال�سور نجد  اإحــدى  اأخــرى. وفي  ناحية  من 

توخي  على  تحثه  بكلمات  محاطا  الن�سر 

راأيــت  „اإذا  داهــمــة:  اأخــطــار  اأي  من  الحذر 

اأنياب الليث بارزة، فال تظن الليث يبت�سم“. 

الأمــة  ــى  اإل الن�سر  يرمز  الحالة  هــذه  وفــي 

والأ�سد اإلى النظام. 

وعلى الرغم من ظهور الن�سر في اأغلب 

الأحيان كرمز اإيجابي، اإل اأنه في عدد قليل 

والنظام  للدولة  اأي�سا  يرمز  الجرافيتي  من 

المقاومة. ومن بين تلك  اللذان ت�ستهدفهما 

الأمثلة القليلة، ر�سم جرافيتي يج�سد ن�سرا 

النظام!“.  „اإ�سقاط  لـ  الدعوة  اأ�سفل  مقلوبا 

وهنا يرمز �سقوط الن�سر اإلى �سقوط النظام 

المن�سود. 

القومي  الطابع  لإ�سفاء  �لم�سري   �لعلم 

ق�سايا  كاإحدى  وتمييزها  الجرافيتي  على 

الأمة، يُ�سكل العلم الم�سري خلفية العديد من 

ر�سوم الجرافيتي كما في �سل�سلة بورتريهات 

اأبو بكر والتي تج�سد  »عيون الحرية« لعمار 

ممن  الأعين  مع�سوبي  الثوريين  من  العديد 

فقدوا اأب�سارهم خالل المظاهرات. يظهرون 

عري�سة  خلفية  اأمام  اإلى جنب  جنبا  جميعا 

لعلم م�سر. وكذلك على خلفية للعلم الوطني 

تم تج�سيد اأ�سد مع�سوب العين بجوار عبارة 

ا�سمه  بر�سه  التنين  عينيه  خ�سر  لو  „حتى 

كرمز  والأ�سد  م�سر!“.  اأ�سود  عا�ست  اأ�سد: 

م�سري م�ستقل بذاته يرتبط بالقوة والذكاء 

وال�سمو. اأي اأن النموذج الماثل اأمامنا ي�سير 

الحالة  هذه  في  يرمز  الذي  الأ�سد  اأن  اإلى 

اإلى الأمة الم�سرية، ل يفقد �سمات التفوق 

على  للقهر  قابل  غير  ويظل  به  المرتبطة 

جرافيتي في �سارع محمد محمود يدعو 

اإلى الوئام الإ�سالمي الم�سيحي، 2٠13 
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القديم  النظام  ــورة  ث �سنيع  مــن  اأنــهــا  على 

فقط  ت�ستعن  لم  اللوحة  هذه  اإن  الم�سادة. 

بل  الر�سم  في  القديم  الم�سري  بالأ�سلوب 

ج�سدت اأي�سا بع�ص عنا�سر م�ساهد الحداد 

الفرعونية التي نعهدها حتى الآن في �سعيد 

ب�سكل  ا�ستعان  عو�ص  عــالء  اأن  اأي  م�سر. 

الرفعة  لتج�سيد  قديمة  م�سرية  برموز  عام 

بارع  باأ�سلوب  الت�سكيك  اأجل  من  والحاكمة، 

في م�سداقية ال�سيا�سة التي يتبعها النظام. 

وهذا يتجلى ب�سكل خا�ص من خالل لوحته 

»الو�سيفات« والتي ر�سمها تفاعال مع جدارية 

المجل�ص  الذي ي�سور  اأبو بكر،  للفنان عمار 

له  المتر،  عن  طوله  يزيد  كثعبان  الع�سكري 

اأحد  منها  كل  يج�سد  روؤو�ــص �سخمة،  ثالثة 

ت�سوير  اإن  الع�سكري.  المجل�ص  اأعــ�ــســاء 

ل  م�سهد  �سخم  كثعبان  الع�سكري  المجل�ص 

اإلى  عو�ص  اإ�سافة  اأمــا  تف�سير.  اإلــى  يحتاج 

حيث  لالهتمام:  مثيرة  فتعد  الجدارية  تلك 

روؤو�ص  بجوار  فرعونيات  فتيات  �سبع  ر�سم 

الثعابين الثالثة، ينحنين بمنتهى الود وح�سن 

تعبيراتهم  واإن  الوح�ص.  ذلك  نحو  ال�سيافة 

اإيماءاتهم المليئة بالترحيب، ترمز اإلى حكمة 

الن�ساء الم�سريات على مدى قرون وتج�سد 

اأي  الثعابين.  وخــداع  لزيف  الآخــر  النقي�ص 

اأن „التفوق من خالل الحكمة“ هي الر�سالة 

التعبير  ــى  اإل الجرافيتي  هــذا  ي�سعى  التي 

الكتابات  ا�ستخدام  اأن  على  عــالوة  عنها. 

ي�سدد على  الن�ساء  ي�سار  الهيروغليفية على 

كذلك  وهي  القديمة،  الم�سرية  المرجعية 

الم�سري  الجرافيتي  فــي  نموذجية  رمــوز 

المعا�سر م�ستمدة من الأعرا�ص الفرعونية. 

والإ�سارة اإلى التاريخ الفرعوني لم�سر الذي 

ولَّى منذ زمن طويل، تهدف في المقام الأول 

اإلى اإر�ساء م�ساعر العتزاز والفخر الوطني 

من خالل التاأمل والتفكر في الما�سي. ويوؤكد 

بين  يجمع  لقناع  اآخــر  جرافيتي  ذلــك،  على 

طراز اأقنعة الموتى في م�سر القديمة واأقنعة 

مقفي:  ب�سعار  م�سحوبا  الحديثة.  الفينديتا 

اأن  اأي  الأمــجــاد“.  ع  هترجَّ الأحــفــاد  „ثـــورة 

الثورة تعتبر في هذه الحالة بمثابة اإمكانية 

للرجوع بالبالد اإلى �سابق عهدها في الع�سر 

الفرعوني بما فيه من قوة. وفي �سوء اإعادة 

يتوجهون  المواطنين  اأن  القوة نجد  اكت�ساب 

بطبيعة الحال اإلى تلك المراحل في ما�سيهم 

الفخر لديهم.  تُثير م�ساعر  التي  وتاريخهم، 

اأي�سا  ا�ستخدامها  المحبب  الــرمــوز  ومــن 

ال�سهيرة  العبارات  بع�ص  ال�سدد  هــذا  في 

�ساأن  �ساأنها في ذلك  الدنيا«  اأم  مثل »م�سر 

الرموز  ا�ستخدام  اأن  اإل  الأهرامات.  عن�سر 

الــمــ�ــســريــة الــقــديــمــة يــنــطــوي كــذلــك على 

اأوجه التناق�ص: حيث نرى في اإحدى  بع�ص 

ر�سومات ال�ستن�سيل ال�سائعة، وجه الرئي�ص 

مر�سي داخل قناع م�سري قديم للملك توت 

عنخ اآمون اأعلى و�سف »باطل«. على الرغم 

للم�سريين  الح�سارية  بالإنجازات  بالفخر 

القدماء، اإل اأن م�سطلح »فرعون« قد تحول 

في التاريخ الحديث اإلى �سبة باعتباره �سفة 

للديكتاتوريين، ويرجع ذلك اإلى توثيق حكام 

الفراعنة في كتب التاريخ كطغاة م�ستبدين. 

واإن نموذج الجرافيتي المذكور اأعاله يتطابق 

تماما مع تلك النظرية: اإذ ي�ساوي بين مر�سي 

وتوت عنخ اآمون ويتهم مر�سي بال�ستبداد. 

العن�سر  اأن  نــجــد  ذلـــك  عك�ص  وعــلــى 

ــر محمل  الــمــ�ــســري الــقــديــم فــي مــثــال اآخـ

النموذج  يظهر  حيث  الإيجابية،  بالدللت 

ال�سهير لوجه نفرتيتي الجميل مختفيا ب�سكل 

هذه  في  يرمز  وهــو  غــاز،  قناع  خلف  قاتم 

اأنها  يبدو  اإذ  الم�سرية.  الأمــة  اإلــى  الحالة 

اأجبرت على ارتداء قناع الغاز الُم�سِوه لت�سمن 

بقائها على قيد الحياة. يرمز الت�سميم اإلى 

اأنوثة) م�سر مهددة من  (واأي�سا  كون جمال 

خالل  ومن  لل�سلطات.  القمعي  العنف  قبل 

ال�سبب  بو�سوح  يتجلَّى  الأمثلة  هذه  جميع 

القديمة.  الم�سرية  الــرمــوز  ا�ستخدام  في 

الأمر يتمحور حول توجيه النقد للنظام من 

خالل تعزيز م�ساعر الفخر الوطني. وت�سف 

مدى  الم�ساهد  لتلك  الم�ساحبة  الن�سو�ص 

تطابق هوية المواطنين مع بالدهم وبالتالي 

الأمة  عباءة  تحت  الم�سريين  جميع  وحــدة 

العظيمة ذات التاريخ المجيد. 

�لوحدة من خالل �لثورة  كذلك تتمحور 

تعزيز  الدينية حول  الرموز  ذات  الجرافيتي 

مفهوم الوحدة داخل الأمة. ومن اأكثر النماذج 

ال�سوارع  فن  في  ال�سدد  هذا  في  المحببة 

بين  ة  ــوَّ الإخــ تج�سد  الــتــي  تلك  الم�سري، 

الم�سلمين والأقباط. ويتمثل الهدف منها في 

الطوائف. ففي  بين  الجاري  ال�سراع  تجاوز 

كثير من الأحيان يتم ت�سوير ال�سليب وكاأنه 

بعن�سر  بال�ستعانة  واأحيانا  الهالل  يحت�سن 

م�ساعد كرمز القلب اأو و�سف »اإخوان«. وفي 

ب�سحر  تتميز  التي  الجرافيتي  ر�سوم  اإحدى 

نحو  تمتدان  يـــدان  تتالم�ص  تــكــاد  خــا�ــص، 

بع�سهما البع�ص، كما في لوحة مايكل اأنجلو 

ال�سورة  يغطي  بينما  اآدم«،  »خلق  ال�سهيرة 

فيها  يرمز  (احـــذروا)،   ‘Take Care’ عبارة 

حرف ’T‘ اإلى ال�سليب وحرف ’C‘ اإلى الهالل. 

ال�سليب  و�ــســم  اللوحة  هــذه  فــي  ويــالحــظ 

اليد  لر�سغ  الداخلية  الجهة  على  المر�سوم 

تلتف  بينما  الم�سيحية)  للعقيدة  (كــرمــز 

للعقيدة  رمز  (هنا:  بال�سبحة  الأخــرى  اليد 

الإ�سالمية). فيما يوحي الت�سميم بالتقارب 

والم�سالحة. 

ويت�سح من خالل الأمثلة اأنه تم ال�ستعانة 

الثورية  ال�سوؤون  اأجل  من  الدينية  بالرمزية 

على نطاق وا�سع. اإل اأنه تجدر الإ�سارة في 

هذا ال�سدد اأن الهدف من العمل الفني في 

(كانت هناك  بحتا.  �سيا�سيا  يبقى  ذاته  حد 

الجرافيتي  �سحوة  ل�ستغالل  مــحــاولت 

بع�ص  قبل  من  الدينية  الدعاية  لأغــرا�ــص 

المجموعات ال�سلفية، وذلك من خالل بع�ص 

اأنها  اإل  الفلكلورية،  الإ�سالمية  الت�سميمات 

عن�سري  اإلــى  افتقرت  اإذ  بالف�سل.  بــاءت 

فن  فــي  النموذجيين  ــالــة  والأ�ــس الفكاهة 

الجرافيتي). اأي اأن الرموز الدينية تُ�ستخدم 

في فن الجرافيتي لت�سليط ال�سوء على بع�ص 

الر�سائل ال�سيا�سية، كما هو الحال مع البراق، 

وهو عبارة عن كائن اأ�سطوري حمل الر�سول 

التراث  م�سادر  ح�سب  ال�سماء  اإلــى  محمد 

للتحرر  اإ�سالميا  رمزا  وباعتباره  الإ�سالمي. 

والحرية، يظهر هذا العن�سر في العديد من 

عالء  بالفنانين  الخا�سة  الجرافيتي  ر�سوم 

الرمز  هــذا  اأن  اأي  بكر.  اأبــو  وعمار  عو�ص 

الأ�سطوري ذو ال�سلة بالتاريخ الديني، يظهر 

في الفن ال�سيا�سي كرمز للحرية في الثورة. 

مزج  في  نجح  قد  الجرافيتي  يكون  وبذلك 

الثورة ببراعة في ال�سوؤون الدينية. 

خالل  مــن  اأكــبــر  بو�سوح  هــذا  ويتجلى 

حقيقة اإطالق لفظ »ال�سهيد« على من فقدوا 

اء عنف ال�سرطة من المتظاهرين،  حياتهم جرَّ

ديني  بطابع  �سمنيا  ي�سطبغ  م�سطلح  وهو 

اإ�سالمي، واإن لم يكن له في الأ�سل تعريف 

ال�سهداء  بــورتــريــهــات  جميع  بــحــت.  ديــنــي 

ي�ساحبها  ال�ستن�سيل  با�ستخدام  المر�سومة 

لفظ »�سهيد« وا�سم المتوفى. ويالحظ وجود 

اأجنحة مالئكة في معظم لوحات »ال�سهداء« 

وهو ما ينطوي اأي�سا على رمزية دينية. حتى 

محمود  محمد  �سارع  اأن  القول  يمكننا  اأنــه 

على  يحتوي  والــذي  القاهرة  مدينة  بو�سط 

اأ�سبح  ال�سهداء،  بورتريهات  من  كبير  عدد 

وكاأنه موقعا لإجاللهم وتقديرهم. 

عالوة على ذلك، يتجلى اأي�سا ا�ستخدام 

في  الدينية  بالرمزية  يتعلق  فيما  الــقــراآن 

القراآنية،  الآيــات  تلك  تُكتب  اإذ  الجرافيتي. 

باأ�سلوب  الثورة،  التي يدعم محتواها ق�سية 

ــجــدران. و مــن اأكــثــر الآيــات  الــر�ــص على ال

القراآنية ا�ستخداما في هذا ال�سدد هو في 

الواقع جزء من اآية 2٤ من �سورة اإبراهيم: „َوَل 

اِلُموَن“.  الظَّ يَْعَمُل  ا  َعمَّ َغاِفال   
َ َّ
اهلل تَْح�َسَبنَّ 

اأن ال�ستعانة بهذه الآية يُفهم كتهديد  حيث 

فيتم و�سفهم  الحاكمة،  للطبقة  مبا�سر  غير 

اأي  يعمل“،  „عما  بـ  ويُق�سد  „الظالمين‘،  بـ 

المتظاهرين.  �سد  عنف  من  يمار�سونه  ما 

بل  عقاب.  دون  تمر  اأعمالهم  اهلل  يدع  فلن 

اإنه في اإحدى ر�سوم الجرافيتي ال�سخمة في 

المنطقة نف�سها، يتم �سياغة التهديد ب�سكل 

�سريح �سد الحكام. فمن خالل ال�ست�سهاد 

ــزاب يتم  �ــســورة الأحــ ــات 67-6٨ مــن  ــالآي ب

دعوتهم لنيل العقاب الإلهي: „َوَقالُوا َربَّنَا اإِنَّا 

ِبياَل،َربَّنَا  �َسلُّونَا ال�سَّ
َ
َطْعنَا �َساَدتَنَا َوُكَبَراَءنَا َفاأ

َ
اأ

ْعَفيِْن ِمَن الَْعَذاِب َوالَْعنُْهْم لَْعنا َكِبيرا“.  اآِتِهْم �سِ

��ستخد�م جديد لفن �لخط  اإلى جانب 

ال�ست�سهاد باآيات قراآنية، يعد اأي�سا ا�ستخدام 

الكتـــابات الخطـية، كما نعهدها في القـراآن، 

(بزخارف دقيقة والت�سكيل وعنا�سر زخرفية 

اأخــرى) اأحــد اأبــرز معالــم ظاهــرة »الحراك 

الفنــي«. فنجــد اأن بع�ــص العبــارات، ك�ســعار 

»كلنــا خالــد �ســعيد« المفعم بالثوريــة، تظهر 

ككتابــات خطية تذكرنا بالخط القراآني. مما 

يخلــق انطباعــا عفويــا كاأنمــا ا�ســتمدت تلك 

العبارات من القراآن مبا�ســرة. هذا ما ينطبق 

الموجهــة  ت�سالــح“  „ل  مقولــة  علــى  اأي�ســا 

اإلــى الحــكام وكذلــك على جرافيتــي »ميدان 

ال�سهداء« الملون الموجود بالقرب من ميدان 

التحريــر. وبهــذه الطريقة تتحور ال�ســعارات 

العلمانيــة لتتخــذ مظهرا دينيــا. وفيما يتعلق 

با�ســتخدام الرمزية الدينية ب�سكل عام، نجد 

اأن الأ�سلوب الذي اتبعه »الحراكيون الفنيون« 

في معالجة المو�سوعات يت�ســم بالذكاء: فلم 

يتــم الــزج بالثــورة في كفــاح عقائــدي، فهذا 

من �ســاأنه اأن يتناق�ص مع الأهداف العلمانية 

ــــ ال�سيا�ســية للمتظاهريــن. بل اإن ا�ســتخدام 

وكــذا  الثــورة  ل�سحايــا  »ال�ســهداء«  و�ســف 

الآيــات والكتابات القراآنية يوؤكد على المعنى 

المقد�ــص لتلــك الثــورة العلمانيــة. وبالتالــي 

ي�سبــح الإلــه معاونــا للثــوار وتكــون ق�سيتهم 

العلمانية قد اكت�ســبت ال�ســرعية الدينية. اأي 

اأنه وفقا للفن تكون الثورة قد ا�ســتطاعت اأن 

تجذب الأمة وكذلك الدين اإلى �سفها. 

في  الفن  اأن  القول  يمكننا  النهاية  وفي 

لي�سبح  ارتقى  قد  الــثــورة  بعد)  (مــا  م�سر 

وباإلقاء  والحتجاج.  للتعبير  �سعبية  و�سيلة 

تتاأكد  الم�سري  الجرافيتي  فن  على  نظرة 

للر�سائل  والمحورية  الجوهرية  الأهمية  لنا 

ظاهرة  مثل  مثلها  والمجتمعية.  القومية 

عالم  ي�سفها  الــتــي  الــجــديــدة«  »الــوطــنــيــة 

ذلك  بها  ويُق�سد  بامية،  محمد  الجتماع 

زعيم  اإلــى  ي�ستند  ل  الــذي  الوطني  ال�سعور 

اأو قائد، ويتبلور من خالل �سعور بالتجان�ص 

وبالنتماء  بالوطنية  ال�سعور  اإن  الجماعي. 

التي  الرئي�سية  النماذج  هي  المجتمع  اإلــى 

في  الفرعية  الثقافة  فــن  حولها  يتمحور 

م�سر، حيث يقف ب�سغف في مواجهة الخطر 

في  الداخلي  بالتفكك  يهدد  الذي  الو�سيك 

م�سر. مثلما يرتبط ال�سراع ال�سيا�سي حول 

م�ستقبل البالد في م�سر المعا�سرة بالجدل 

وكاأنما  الأمــة.  في  الم�ستركة  الأ�س�ص  حول 

�سوء  فــي  الم�سريون  الــمــواطــنــون  يــرغــب 

اإلى  والقت�سادي  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  عدم 

التاأكيد على �سالبة هويتهم الجماعية على 

الأقل، لو�سعها في مواجهة النهيار المحتمل 

للبالد. واإزاء المعارك المحتدمة في الوقت 

الم�سلمين  الإخــــوان  اأنــ�ــســار  بين  ــراهــن  ال

حكومة  �سرعية  مــدى  حــول  ومناه�سيهم 

ق�سوى  اأهمية  ذا  الهدف  هذا  يعد  مر�سي، 

في جميع الأحوال. 

ــالحــظ اأن  ــمــتــوقــع، ن ــى خـــالف ال وعــل

في  دورا  تلعب  الدينية  الرمزية  اأو  الدين 

بدور  مقارنة  ثانويا  كان  واإن  ال�سدد،  هذا 

العنا�سر والرموز الأخرى. اإذ يُ�ستخدم الدين 

القومية  الر�سائل  لدعم  الأحيان  بع�ص  في 

والوطنية. اأو بعبارة اأخرى: تُ�ستخدم الرموز 

باأن  التعبير  الفنان في  الدينية، حين يرغب 

يتناق�ص مع وحدة  اأن  �ساأنه  لي�ص من  الدين 

من  راأيــنــا  ذلــك  مــن  الــرغــم  وعلى  ال�سعب. 

خالل الأمثلة، اأن مجرد النقد البحت لنماذج 

رموز  با�ستخدام  اأحيانا  عنه  يُعبَّر  الحكم، 

دينية. وهذا ي�سير اإلى ا�ستمرار تعاظم اأهمية 

الم�سرية.  هوية  بالن�سبة  الإ�سالمي  الدين 

باإمكان  يكن  لم  الحديث،  م�سر  تاريخ  ففي 

اأي حاكم، �سواء عبد النا�سر اأو ال�سادات اأو 

مبارك، التخلي عن تطعيم �سيا�ساته الخا�سة 

من  كان  واإن  حتى  الإ�سالمية،  بالمرجعيات 

ينطبق  وربما  الأقل.  على  البالغية  الناحية 

الأمر نف�سه على �سباب الثورة والر�سائل التي 

يوجهونها من خالل فن الجرافيتي. 

 هانا روبيلين  در�ست العلوم ال�سيا�سية والإ�سالمية 

وجنيف.  والقاهرة  مون�ستر  في  العام  والقانون 

الآن كباحثة م�ساعدة في ق�سم علم  وهي تعمل 

الإ�سالمية بجامعة  والدرا�سات  ال�سرقية  اللغات 

اإرلنغن.

ترجمة: هبة �سلبي

اإ�ساءات  |  هانا روبيلين: بحبك يا بالدي! معهد غوته  |  فكر وفن، عدد 1٠٠

ال�سبب في ا�ستخدام الرموز الم�سرية 

القديمة هو توجيه النقد للنظام

من خالل تعزيز م�ساعر الفخر الوطني.
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I في عام ٢0١١ تّم �لك�سف عن �سل�سلة �لغتيالت �لتي نفذتها خلية يمينية متطرفة عرفت 

با�سم NSU، �لتنظيم »�لقومي �ل�ستر�كي �ل�سرّي« )�لنازي �لجديد(، وذهب �سحيتها ت�سعة من 

�لمهاجرين، �إ�سافة �إلى �سرطية �ألمانية. وقد �نتحر منفذ� عمليات �لغتيال، في حين بد�أت 

محاكمة م�ساعدتهما في مدينة ميونخ منذ �سيف ٢0١٣. �لكاتب �لمعروف نويد كرماني يتناول 

في هذ� �لن�ّس �آثار ق�سية �لإرهاب �ليميني على نظرة �لمهاجرين �إلى �ألمانيا. 

�ألمانيا و�إرهاب �ليمين

خطاب وطني

NAVID KERMANI    نويد كرماني

واأحد  األفين  نوفمبر من عام  الثاني/  ت�سرين  الرابع من  في ظهيرة 

بونهارت  واأوفه  اأوفه موندلو�ص  اأّن  الألمانية  ال�سلطات  اأعلنت  ع�سر 

بمدينة  �ستريغندا  حــّي  في  متنقل  �سكن  عربة  في  النار  اأ�سرما 

كانت  الأثناء  تلك  وفي  نف�سيهما.  على  الر�سا�ص  اأطلقا  ثم  اآيزيناخ 

م�ساعدتهما بياآتا ت�سيبه Beate Zschäpe تبحث في الإنترنت عن دواء 

م�ساد للغثيان في حي راق من مدينة ت�سفيكاو التي تبعد عن مكان 

الحادث نحو مائة وثمانين كيلومتراً، قبل اأن ت�سكب مادة ت�ساعد على 

ال�ستعال في ال�سكن الم�سترك لت�سرم فيه النار.  وحالما خرجت من 

اإلى ال�سارع مع قطتيها للي وهايدي انفجرت واجهة المنزل.  الدار 

بياآتا ت�سيبه �سلمت القطتين اإلى جارتها واختفت قبل اأن ت�سلم نف�سها 

اإلى ال�سرطة بعد اأّيام قليلة. 

واكت�سف المحققون في الأنقا�ص م�سد�ص ت�س�سكا من طراز ثالثة 

وثمانية وعيار 7٫6٥ ملم، برواننغ، الذي ُقتل به ثمانية من المهاجرين 

على  اأي�ساً  األمانية. وعثروا  الأ�سل و�سرطية  يوناني  الأتراك وتا�سع 

باول«  ال�سغير  »فهد  بعنوان  كارتون  فيلم  يحتوي على  قر�ص مدمج 

الجريمة  اأماكن  على  يمّر  وهو  الفهد  ويظهر  �ساعة  ربع  طوله  يبلغ 

بـ  الفهد  قيام  وذلك خالل  كولونيا  مدينة  في  والنفجارين  الع�سرة 

دمائهم  في  الغارقين  ال�سحايا  �سور  وو�سفت  األمانيا«.  عبر  »جولة 

بعبارة م�ساهد „اأ�سلية“، وحملت عمليات الغتيال لقب »عملية �سيخ 

التنظيم  من  ب�سفتهم  اأنف�سهم  الفيلم  اأ�سحاب  وعر�ص  ال�ساورما«. 

اخت�ساراً  عرف  الذي  جدد)  (نازيون  ال�سرّي«  ال�ستراكي  »القومي 

با�سم NSU، وهو يقدم نف�سه باعتباره �سبكة من الرفاق الذين يحملون 

مبداأ „الفعل بدل القول“، ويعلن قائاًل „طالما لم تحدث اأي تغيرات 

الراأي،  التعبير عن  وال�سحافة وحرّية  ال�سيا�سية  ميدان  جذرية في 

بمو�سيقى  م�سحوباً  الفيلم  وكان  �ست�ستمر“.  الن�ساطات  هذه  فــاإّن 

غنائية للفهد الوردي.

و�سعا  بونهارد  واأوفــه  موندلو�ص  اأوفــه  اأن  من  النطالق  ويمكن 

موتهما في نظر العتبار واتخذا الإجراءات الالزمة لتفادي اإمكانية 

من  بعدد  مــزوداً  ت�سفيكاو  في  منزلهما  وكان  عليهما.  القب�ص  اإلقاء 

اأجهزة مراقبة الحركة واأجهزة ت�سوير خا�سة بالمراقبة واأ�سلحة نارية 

اأخم�ص  ذات  اآلية  بندقية  اإلى  اإ�سافة  لال�ستخدام،  وجاهزة  جديدة 

خ�سبي ق�سير، وم�سد�ص ر�ّسا�ص معد للمعركة النهائية. لكن في الرابع 

من ت�سرين الثاني/ نوفمبر لم يبق اأمامهما مت�سع من الوقت للتفكير. 

فبعد عملية �سطو م�سلّح على م�سرف طاردتهما دورية من ال�سرطة، 

كان يمكن اأن تلقي القب�ص عليها في كّل لحظة، اتخذت خطوة اإ�سرام 

على  الر�سا�ص  البدء  في  �سيطلق  الــذي  ذا  من  على  والتفاق  النار 

نف�سه بالتن�سيق مع بياآتا ت�سيبه التي كلّفت باإ�سعال ال�سكن الم�سترك 

ومن ثّم الهرب، دون اأن تن�سى و�سع القّطتين في مكان اآمن، ت�ستند 

اأهمية  على  منها  قــرار  كّل  ينطوي  فردية عديدة  قــرارات  اإلــى  كلّها 

ق�سوى، ول تتيح فر�سة لالعتقاد باأن العملية كلّها جاءت حّقاً نتيجة 

عمل �سريع ويائ�ص. وحتى لو كان اأوفه موندلو�ص 

واأوفه بونهارت، قد اأ�سابهما الذعر ظهيرة الرابع 

من ت�سرين الثاني/ نوفمبر، مع اأّن لي�ص هناك ما 

والخوف  الياأ�ص  ب�سبب  فانتحرا  ذلك،  اإلى  ي�سير 

من ال�سجن اأو ال�سعور بالخجل مما فعال، اإل اأنها 

قدما اأنف�سهما �سحية من ناحية مو�سوعية، وذلك 

عبر اإ�سرارها في المح�سلة النهائية على الكفاح 

ال�سيا�سي الم�سلّح، واختيار الحياة غير ال�سرعية والقطيعة مع العائلة 

الوظيفي  العمل  نمط  عن  والتخلّي  لهما  المجتمع  احتقار  وتحمل 

انعدام  ظّل  في  �سّراً  والعي�ص  العاديين،  المواطنين  قبل  من  المعتاد 

الأمن والخطر الدائم في التعّر�ص لالعتقال اأو الإ�سابة اأو القتل.

م�سرحية للكاتب ل�سينغ ت�ساعد على �لفهم  هناك م�سرحية 

لي�ص  وهــي   17٥٩ عــام  لي�سنغ  اإفرائيم  غوتهولد  األفها  تراجيدية 

رجل  عن  وتتحدث  الم�سرح،  على  تعّر�ص  ما  ونــادراً  تماماً  معروفة 

الف�سل  ذات  الم�سرحية  ا�سم  وطنه.  اأجل  من  بنف�سه  ي�سحي  �ساب 

الواحد هو فيلوتا�ص Philotas الذي هو ا�سم اأمير في الوقت نف�سه 

يقع في الأ�سر اأثناء اأّول معركة يخو�سها �سد جي�ص الملك اأريديو�ص. 

فخ�سي فيلوتا�ص من اأّن اعتقاله �سيكلّف بلده الن�سَر، لأنه كان يعلم 

اإلى  واإرجاعه  ابنه،  عن  لالإفراج  و�سعه  في  ما  كّل  �سيبذل  اأباه  باأّن 

الوطن حتى لو دفع فدية مالية من اأجل ذلك، وبهذا يكون حّب الوالد 

اأنا  „ب�سببي،   : قائاًل  البــن  ف�سكا  الحرب.  خ�سارة  في  �سبباً  لبنه 

�سورة جانبية

لم�سجد كولن

وهو قيد الن�ساء 
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البائ�ص، �سيخ�سر اأبي في يوم واحد كّل ما ك�سبه بم�سقة زمناً طوياًل 

عبر الت�سحية بدماء النبالء ودمه نف�سه“.

مفاجئة،  ب�سورة  اإيجابياً  منحى  يتخذ  بدا  فيلوتا�ص  م�سير  لكن 

المعادي  الملك  اأريديو�ص  ابن  اإنما  الأ�سر،  يقع هو وحده في  لم  اإذ 

اأي�ساً. فعر�ص اأريديو�ص تبادل الأميرين، واإقامة التوازن بين طرفي 

الذي  الوقت  وفي  ممكناً.  ذلك  كان  اإن  الم�سالحة  واإعــالن  النزاع، 

كان فيه فيلوتا�ص قادراً على العودة اإلى اأهله مطمئناً، دون اأن ي�سبح 

م�سوؤولً عن هزيمة بلده، اتخذت الم�سرحية مجدداً منحى حا�سماً. 

ففي مجرى الحوار الداخلي على امتداد �سفحتين اأدرك الأمير باأن 

„�سيكون هناك  متاأماًل:  فقال  لبلده،  كبيرة  منفعة  �سيجلب  م�سرعه 

التي  ال�سروط  جميع  اأبي  و�سيفر�ص  والــدي  قب�سة  في  اأ�سير  اأمير 

يريدها، بينما يكون خ�سمه الملك ل يمتلك �سوى جّثة اأمير اأ�سير ل 

ي�ستطيع اأن ي�سع على ت�سليمه �سروطاً“. و�ساأل فيلوتا�ص „لكن بماذا 

يتعلق الأمر كلّه؟“ ثم اأجاب مدركاً ومباغتاً نف�سه بالقول „يتعلق الأمر 

من  اأقوى  الإن�سان  اإن  حقاً!  �سواه؟  اآخر  �سيء  هناك  وهل  بالموت! 

اعتقاده باأنه يدرك موته بنف�سه“.

لقد اعتدنا على �سماع قادة الدولة الألمانية ومعلقّي التلفزيون 

وهم ي�سفون كّل عمل اإرهابي، وخا�سة العتداء النتحاري، بالعمل 

الجبان، فيبدو لي ذلك غريباً بع�ص ال�سيء وو�سفاً عاجزاً دائماً. لأن 

الإرهابي، وخا�سة النتحاري يت�سرف دون وازع اأخالقي ودون وجه 

حّق وبال اإن�سانية، لكنه لي�ص جباناً قّط، بل على العك�ص تماماً: اإذ اأن 

المرء يتمنى لو اأن الإرهابي يرتدع بفعل الخوف في الوقت المنا�سب، 

بدلً من اأن يجازف بحياته عن قناعه اأو ي�سحي بها. وبهذا يكون اأوفه 

وطنهما،  اأجل  من  بنف�سيهما  �سحيا  قد  بونهارت  واأوفه  موندلوز�ص 

لي�ص فقط بفعل اإدراكهما الذاتي لذلك، بل نتيجة لإدراك الكثيرين 

من اأمثالهما الذين �سيحتفون بهما اأثناء ن�ساطاتهم العلنية باعتبارهما 

بطلين، وخا�سة في �سبكة الإنترنت. 

بمفهوم  خا�سة  �سلمية  بت�سورات  ترتبط  التي  ال�سياغة  ولعّل 

الوطن تختلف عما يربطه اإرهابيان من اليمين المتطرف تبدو منافيًة 

للعقل في نظر البع�ص؛ بيد اأن من يهدف اإلى محاربة العنف ال�سيا�سي 

فعليه اأن يفهم دوافع هذا العنف ويدر�ص حيثياته، بما فيها الحيثيات 

المنا�سرين  تفكير  على  ال�سوء  ويلقي  ال�سخ�سية  بالحياة  المتعلقة 

للعنف. فالمجرم قد ي�ستنكر اأفعاله اأو ل ي�ستنكرها، على العك�ص من 

بال�سرورة  المقتنع بفعله والم�ستعد للموت ويت�سرف بحّق  المعتدي 

ح�سب  تماماً  اأبرياء  اأنا�ساً  اأي�ساً  يقتل  عندما  لنف�سه  لتقديره  وفقاً 

بال  ت�سفيكاو  ثالثيو  مثلما فعل  والأطفال  الماّرة  فيهم  بما  معاييره، 

�سّك والذين قتلوا �سرطية األمانية. حّقاً، اإّن الإرهابي ومثلما يظهر 

تحمل  على  واإ�سراراً  ت�سميماً  يزداد  مراراً  ال�سيا�سي  العنف  تاريخ 

ت�سحية  تقديم  من  جزءاً  ال�سمير  تاأنيب  معتبراً  كلّها  عمله  عواقب 

الإ�سالم  با�سم  تنّفذ  التي  القتل  عمليات  على  هذا  وينطبق  اأكبر. 

وعلى الغتيالت التي ارتُكبت با�سم األمانيا. فكل �سيء، هكذا يتابع 

فيالتو�ص كما لو اأنه في حلقة درا�سية فل�سفية، يكون مكتماًل اإذا ما 

خدم الهدف في نهاية المطاف. وما هو هدف الإن�سان الحري�ص على 

وطنه، حتى لو كان �سعيفاً، اأو اأ�سيراً لأنه اأخفق في ميدان المعركة؟ 

بلدي  اأبناء  اأجل  من  نف�سي  و�ساأقدم  تحقيق هدفي،  اأ�ستطيع  „اإنني 

رغم  رجاًل  اأ�سبحت  بل  رجاًل.  واأ�سبحت  الآن،  مكتمل  الأخيار:واأنا 

اأنني كنت �سبياً �سغيراً قبل اأّيام قليلة“. فال�ستعداد البطولي لتقديم 

ت�سحية ذاتية هو الذي كان يفّعل المبداأ الأ�سا�سي لكي يتخذ مداه 

الأق�سى كما اأ�ساعه فيديو خلية النازيين ال�سرّية المطالب: بالأفعال 

بدل الأقوال. „اإنكم تحبون الحياة، ونحن نحّب الموت“، هكذا يقول 

�سعار تنظيم القاعدة الإرهابية، اأو مثلما نقراأ ذلك لدى ل�سنغ: „كّل 

من عا�ص ع�سر �سنوات، يكون لديه ع�سر �سنوات لتعلّم الموت“.

موندلو�ص  اأوفــه  كان  فهل  لالإرهابيين   �ل�سخ�سية  �لخلفيات 

واأوفه بونهارت انتحاريين؟ كال بالتاأكيد. بل اإن جرائمهما كانت جبانة 

فعاًل من منطلق اأنهما كانا يغتالن �سحاياهما ترب�ساً اأو من م�سافة 

اآمنة. لكن دعونا نتذكر حالة الحيرة التي �سادت في اأو�ساط الراأي 

العام بعد اأحداث الحادي ع�سر من اأيلول/ �سبتمبر 2٠٠1 الم�سابهة 

نوفمبر 2٠11.  الثاني/  ت�سرين  الرابع من  بعد  التي �ساعت  للحيرة 

فرئي�ص خلية ت�سفيكاو الإرهابية اأوفه موندلو�ص وكذلك رئي�ص خلية 

هامبورغ الإرهابية محمد عطا كانا ينحدران من عائلتين متعلمتين، 

المتع�سبة  الدينية  اأو  القومية  الت�سورات  تفكيرهما  على  تغلب  لم 

بالذات، فوالد موندلوز كان مثقفاً في زمن ال�ستراكية وحتى منتقداً 

للنظام، اأما والدا محمد عطا فهما علمانيان. 

وقبل ع�سر �سنوات اأبدت مجالت مثل »دير �سبيغل« اأو »�ستيرن« 

ا�ستغرابها من اأن محمد عطا كان مندمجاً في األمانيا ب�سورة مثالية 

وكان يفّكر في البيئة وترميم المدن التاريخية القديمة ولديه �سديقه 

في  »ميلرنتور«  ملعب  ويق�سد  اأحياناً  الح�سي�ص  يدخن  وكان  األمانيا 

من  بدلً  الأ�سبوع  نهاية  في  باولي«  »�سان  فريق  لت�سجيع  هامبورغ 

اإ�سالمي.  اإرهابّي  اإلى  يتحول  اأن  قبل  وذلك  الم�سجد،  اإلى  الذهاب 

الجلباب  ويرتدي  ملتحياً  م�سر  اإلــى  رحلة  من  يوم  ذات  عاد  لكنه 

على  جيلين  منذ  عائلته  اأفــراد  من  اأحد  يلب�سه  لم  الذي  التلقليدي 

الأقل، الأمر الذي فاجاأ اأ�ساتذته وزمالئه الطلبة. فكيف تحّول طالب 

منفتح ونا�سط في مجال العمل الجتماعي اإلى قاتل بالجملة؟ كان 

ال�سحفيون الذين در�سوا ال�سير الذاتية للقتلة يطرحون هذا ال�سوؤال 

اآنذاك دون اأن يهتدوا اإلى اإجابة مقنعة. كذلك ابن الأ�ستاذ الجامعي 

في  جيدة  معدلت  على  ويح�سل  الكثير  يقراأ  كان  موندلو�ص  اأوفــه 

زمالء  وي�سفه  ب�سكل خا�ص.  العلمية  الفروع  يف�ّسل  وكان  المدر�سة 

مدر�سته ال�سابقون واأ�سدقاوؤه باأنه كان فتى ذكياً، لكنه لم يثر اهتمام 

الآخرين، ويحّب فرقة AC/DC المو�سيقية و�سي�ستمع اإلى اأغاني »اأودو 

المدر�سة  دخل  يوم  وذات  وطوياًل.  مجعداً  �سعره  وكان  ليندنبيرغ« 

الذي  الأمر  المظليين،  حذاء  ويرتدي  النازية  الطريقة  على  حليقاً 

فاجاأ زمالئه في ال�سّف ومعلّميه.

التي  المعروفة  اأي�ساً  والمريحة  العتيادية  العائلية  فالأو�ساع 

الي�سارية  والجماعات  الحمراء  الألوية  منظمة  اأع�ساء  يعي�سها  كان 

المتطرفة في األمانيا خالل فترة ال�سبعينات والثمانينات ل تتناق�ص مع 

انتقال هوؤلء فيما بعد اإلى ميدان التطرف ال�سيا�سي، اإنما �ساعدتهم 

وحتى  متطرفة،  ب�سورة  البرجوازي  النمط  رف�ص  على  الواقع  في 

محاربة ال�ستجابة لجاذبية مخططهم الحياتي. ل�سينغ لم يغفل عن 

عر�ص دغدغة الم�ساعر التي �ساحبت تفكير الأمير القا�سي بن�سف 

م�سمار وجوده الم�سمون: „اأّي نار ت�ستعر في عروقي؟ واأي حما�ص 

يجتاحني؟ لقد اأ�سبح ال�سدر �سيقاً على القلب! فا�سبر اأيها القلب، 

فغداً �ساأجعلك حّراً، واأ�سرحك من خدمتك الرتيبة المملة!“ ويعالج 

الحوار الداخلي ال�سحوة الخارجية التي تتفاعل مع النار الداخلية 

وحذق الخطة وتنفيذها ببرود، وذلك عندما يالحظ فيلوتا�ص نف�سه 

�سيك�سب  والده  باأن  الوا�سع  لالأفق  بالنظر  فجاأًة  هادئاً  اأ�سبح  باأنه 

الالحقة،  الم�ساهد  في  بجراأة  خطته  فيطبق  البن،  بموت  الحرب 

فيح�سل على �سيف، مطمئناً اإلى اأن اأباه �سينعم بالأمن لأنه �سيحول 

دون و�سول عر�ص تبادل الأ�سرى اإلى اأبيه. 

بيد اأن هناك ما يلفت النتباه في �سير حياة المعتدين اأكثر من حالة 

عدم اإثارة النتباه التي ات�سمت بها �سخ�سياتهم كما كتبت ال�سحافة 

بعبارات مت�سابهة بعد الحادي ع�سر من اأيلول/ �سبتمبر 2٠٠1 و بعد 

الرابع من ت�سرين الثاني/ نوفمبر 2٠11. فقد و�سف المحيطون �سابقاً 

بمحمد عطا واأوفه موندلو�ص كذلك باأنهما كانا لطيفان للغاية ومرهفّي 

الم�ساعر. وقد عنونت دير �سبيغل اإحدى مقالتها عن ما�سي محمد 

عطا بعبارة „لطيف وطّيب ولم يكن �سريراً قّط“. ولحظ كاتب مجلة 

كلما  تتكرر دائماً  بالذات كانت  الإن�سانية  „كلمة  باأن  �ستيرن بده�سة 

المنوال  هذا  وعلى  محمد“.  الطالب  عن  ال�سابقون  الزمالء  تحدث 

لطف  بكّل  يرعى  كان  باأنه  ال�سابقون،  موندلو�ص  اأوفه  جيران  يتذكر 

اإلى الطبيب ويتجول معه في كر�سيه  �سقيقه المعّوق، ويرافقه دائماً 

اأّن يحيّي ال�سّيدة الم�سنة التي كان تطّل من  المتنقل، ولم ين�ص قّط 

خلية  رئي�ص  حول  ال�سحافة  و�سائل  اآراء  ت�ساربت  ومثلما  نافذتها. 

هامبورغ الإرهابية قبل ع�سر �سنوات، فاإنها تت�ساءل اأواخر عام 2٠11 

„كيف اأ�سبح ابن اأ�ستاذ لطيف اإرهابياً يمينياً بفعل الكراهية؟“ 

�لإرهابي هو جزء من مجتمعه  كذلك من ال�سذاجة اأن ن�سف 

�سباباً على غرار محمد عطا واأوفه موندلو�ص باعتبارهم متوح�سين 

المن�سورة  ال�سحفية  التقارير  نرى في  مثلما  نازيين  وقتلة  ومجانين 

في جريدة »بيلد« على �سبيل المثال؛ وهذا ما كان يحدث غالباً بغية 

اإق�ساء القتلة عن المجتمع قدر الم�ستطاع والبتعاد عن التحري�ص 

هــوؤلء  و�سف  عبر  ال�سحفية  والحمالت  المواقف  ت�سيعه  ــذي  ال

بالحالت المر�سية. ويت�سح القلق الذي تولده اأعمال العنف ال�سيا�سي 

هذه ببعده ال�سامل عندما ن�سع تلك الأجزاء في رقعة الأحجية حتى 

لو بدت هذه القطع غريبة عن �سورة الأحجية نف�سها، ونعني بذلك 

الخلفية البرجوازية والتعليم والذكاء واللطف والمثالية. وقد رف�ص 

ل�سنغ قبل مائتين وخم�سين عاماً موقف فيلوتا�ص رف�ساً قاطعاً وعّبر 

انتقاداته  عليها  تنطوي  التي  الجمالية  الم�سرحية  الخال�سة  عن 

التراجيديا في  الوطن عندما و�سف  البطولة وحّب  لثقافة  العديدة 

من  „هناك  باأن  الهامبورغي  الم�سرح  كتاب  من  التا�سع ع�سر  الباب 

يقول اإن الكبرياء الحقيقية �ستنحّط اإذا ما تحولت اإلى مجرد خطبة 

لمعة لرجال م�ساهير، اأو ا�ستخدمت ب�سكل لتغذية ال�سعور بالفتخار 

القومي“. ومع ذلك ل يقدم ل�سنغ الأمير باعتباره مجنوناً، بل يتعقب 

ت�سلل اأفكاره خطوة خطوة في المنولوج الطويل للم�سهد الرابع، تلك 

الأفكار التي تدفع باإن�سان �ساب ومتاأمل و�سديد التحّم�ص للت�سحية 

اأوفه  يو�سف  اأن  يجوز  ل  مثلما  ــ  �سيا�سي  هدف  اأجــل  من  بنف�سه 

موندلو�ص ومحمد عطا بعد تحولهما اإلى ميدان التطرف ال�سيا�سي 

بالم�سطربين فكرياً، بل على العك�ص من ذلك تماماً. فالملفت للنظر 

معهما  المتعاطفين  قبل  من  عرفا  اأنهما  هو  الذاتية  �سيرتهما  في 

بالمحاججة الذكية و�سعة الطالع، ولي�ص بال�سعارات الجوفاء. 

فيلوتا�ص يت�ساءل: „من هو البطل؟“ ويتذكر عبارة لأبيه مفادها اأن 

البطل رجل يغلّب القيم العالية على الحياة: „رجل ي�سحي بنف�سه من 

اأجل رفاهية الدولة ورفاهية الآخرين الكثيرين“. ثم يتوقف فيلوتا�ص 

الموت  على  �سغيراً  كان  اإذا  فيما  نف�سه  وي�ساأل  ق�سيرة  تاأمل  وقفة 

البطولي، تماماً مثلما ت�ساءل محمد عطا واأوفه موندلو�ص ربما فيما 

اإذا كانا عاجزين ب�سفتها فردين �سغيرين عن مواجهة خ�سم مجرد 

اأن فيلوتا�ص  اأو جهاز الدولة. بيد  اأو راأ�ص المال  وجّبار مثل الغرب 

بل  البطولي،  بالموت  يتعلق  ل  الأمر  اأّن  اإلى  ويتو�سل  نف�سه  يراجع 

„كم هو  بالعمل وحده:  بل  البينة،  بالكلمات  ولي�ص  بالموقف وحده، 

عمر �سجرة التنّوب ال�سالحة اأن تكون عموداً لل�سارية؟ اإنّها يجب اأن 

تكون با�سقة وقوّية على نحو كاف“.

اأفعال ولي�ص اأقوال ــ هذه العبارة تعني في حالة الخلية النازية 

الأفعال وحدها، دون الحاجة اإلى الكالم. ومما اأثار حيرة المعلقين 

ال�سحفيين هو غياب اأي بيان بعد كّل عملية اغتيال اأو تفجير ي�سير 

اإلى تبنى جهة ما م�سوؤولية هذه العملية اأو تلك، لأن المرء اعتاد على 

اأن الإرهاب في �سورته التقليدية، مثل اإرهاب الألوية الحمراء مثاًل، 

فل�سطين،  في  الم�سلحة  الجماعات  اأو  البا�سكيين  النف�ساليين  اأو 

الورق  على  تدون  وا�سحة  �سيا�سية  اأهداف  اأجل  من  العنف  يوّظف 

بالحكم  المطالبة  اأو  معتقلين  عن  الإفــراج  اأو  النظام  اإ�سقاط  مثل 

بيانات  غياب  يعتبر  هل  لكن  الع�سكري.  الحتالل  اإنهاء  اأو  الذاتي 

تبني الم�سوؤولية اأمراً غير ماألوف؟ فهناك نمط جديد من الإرهاب 

ت�سّكل في العقدين الأخيرين، يعتمد على ال�سمت في اإثارة المزيد 

من الرعب. وحتى هجمات الحادي ع�سر من اأيلول/ �سبتمبر 2٠٠1 

بقيت دون اإعالن للجهة الم�سوؤولة عنها ولم تكن م�سحوبة بمطالب 

�سيا�سية ولم ت�ستند اإلى مخطط اإيديولوجي يمكن العودة اإليه. وبعد 

ذلك بفترة طويلة تبنى بن لدن م�سوؤولية العتداءات، وترك بوعّي 

غام�ساً  القاعدة  وتنظيم  الطائرات  مختطفّي  بين  الرتباط  حجم 

الإعــالم  و�سائل  مع  الطاولة  كرة  لعبة  طريقة  وعلى  الأذهــان.  في 

المخيفة  اللحظة  تلك  ر�سخت  التي  الأمريكية  والحكومة  العالمية 

والغام�سة وغير ال�سيا�سية، رفع اأ�سامة بن لدن منظمته اإلى �سلطة 

ف�سائية قادرة على النق�سا�ص في اأي زمان ومكان. فاأعلن بن لدن 

اأن  فيديو:  �سريط  اأّول  في  والم�سجلة  الم�سوؤومة  ر�سالته  نهاية  في 

الأمريكي يجب األ يعي�ص باأمان بعد اليوم. وهو ال�سعور نف�سه الذي 

اأو�ساط المهاجرين الأتراك من  اإ�ساعته بين  حاولت الخلية النازية 

عموم  في  الموزعين  ال�سحايا  عن  ال�سدفة  وبمح�ص  بحثها  خالل 

الإحاطة  يمكن  ل  قّوة مجردة  �سيواجه  الأجنبي  اأن  بمعنى  األمانيا؛ 

اإلى خطر محدق في كل زمان  األمانيا  نف�سه داخل  و�سيعّر�ص  بها، 

ي�ستمد  ال�سيا�سي  العنف  من  ن�سبياً  الجديد  الأ�سلوب  هذا  ومكان. 

قوته من رف�ص الخطاب ال�سيا�سي وكل نقا�ص �سي�ستند اإلى الحجج. 

ولم تعد �سورة اأعدائه النمطية تقت�سر على دولة محددة اأو حكومة 

اأو حزب، بل على الأنظمة المت�سلطة والجماعات الإثنية اأو الثقافات 
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يحدد مطالبه  الذي ل  الإرهــاب  فاإن هذا  ذلك  وبناء على  العامة. 

اإل  يوؤمن  ل  ال�سلطة  اأ�سحاب  مع  للتفاو�ص  ا�ستعداده  يبدي  ول 

بالن�سر المطلق، اأي باقتالعه هو نف�سه اأو الق�ساء على خ�سومه اأو 

تهجيرهم كلّهم، اأي اقتالع النظام ال�سائد و »العرق الدخيل« والكّفار 

والثقافة المتخلفة.

والرد على الإرهاب غير المعلن عن نف�سه ل يكمن في التكّيف 

وفقاً لثقافته الفكرية والركون الدائم اإلى طبيعته المخيفة ثم اإعالن 

الحرب على نظام اأو »عرق« اأو دين اأو ثقافة. لأن الإرهابيين يحملون 

اأيديولوجية اأي�ساً واأهدافاً براغماتية ولهم �سبكة من الأن�سار و�سند 

اأيديولوجي داخل اأجزاء من المجتمع حتى لو ت�سرفوا دون برنامج اأو 

مطلب اأو ا�سم معين. ولعل الخلية النازية قد حلّت نف�سها بعد انتحار 

من  وغيرها  ت�سيبه  بياآتا  واعتقال  موندلو�ص  واأوفــه  بونهارت  اأوفــه 

المنا�سرين. اإل اأن الأ�سباب التي اأدت اإلى ن�سوئها، بل والأ�سواأ من 

ذلك اإلى الآثار البعيد للدماء التي �سفكتها، مازالت قائمة اإلى الآن.

نف�سه  الإ�سالم  مع  التعامل  من  لبد  كان  اإذا  �لقومية   م�سكلة 

لفهم التطرف الإ�سالمي فاإن ل منا�ص من التعامل مع القومية لفهم 

الم�سروع  على  اأكبر  ب�سورة  الو�سع  وينطبق هذا  اليميني.  التطرف 

القارة  هذه  في  القومية  النزعة  تجاوز  وكاأنه  بدا  الــذي  الأوروبـــي 

بفترة  المالية  الأزمــة  قبل  �سرعية  اأزمة  لكنه دخل في  الأبــد،  واإلى 

طويلة ــ واأوّد اأن اأذّكر هنا بف�سل الد�ستور الأوروبي والنهو�ص الذي 

�سهدته الإحالة اإلى هذه النعرة القومية اأو تلك والتي اجتاحت القارة 

وي�سير  األمانيا دائماً  الأوروبية برمتها. وبات المرء يناأى بنف�سه في 

اإلى دول مثل هولندا والنم�سا و�سوي�سرا وهنغاريا والدنمارك وفنلندا 

اأو بولندا والتي ا�سترك اأو ي�سترك في حكوماتها ما ي�سمى باأحزاب 

اأغلبية  على  الأحــزاب ح�سلت جزئياً  اإّن هذه  بل  ال�سعبوي،  اليمين 

لو  كما  الم�ستحدثة،  ال�سعبوي  اليمين  بعبارة  والمق�سود  برلمانية. 

اأنها تتعلق بظاهرة جديدة، اأو ربما حتى بنوع من المو�سة ال�سيا�سية، 

هو اأمر ينطوي على تقليد عريق حقاً. فاليمين ال�سعبوي هو حركة 

وت�ستند  الجتماعية،  والعدالة  والأجانب  لالأوروبية  معادية  �سيا�سية 

مقوماتها  حيث  من  تمثل  ول  الدفاعية  الحرب  عبارة  اإلــى  بالغياً 

لم  لكنها  والع�سرين.  ع�سر  التا�سع  القرنين  قومية  اإل  الجوهرية 

والمتمر�سة  المعروفة  الأحزاب  لأن  موؤثراً،  �سيا�سّياً  مكاناً  لها  تجد 

التجاهات  اأمــام  ما  نوعاً  كلّها  مح�سنة  باأنها  اأثبتت  ال�سيا�سة  في 

القومية، على الرغم من جميع التذبذبات ال�سادرة هنا وهناك. لكننا 

�سنح�سل على �سورة اأخرى مغايرة تماماً اإذا ما نظرنا اإلى المجتمع 

الألماني نف�سه ــ بالعتماد اأي�ساً على ا�ستطالعات الراأي التجريبية، 

المجتمعات  عن  جوهرياً  ت�سوراتهم  في  الألمان  يختلف  ل  حيث 

الأوروبية الأخرى. فالمكتبات التجارية تغ�ّص بالكتب الرائجة التي 

تتناول ق�سايا الهجرة اأو القت�ساد اأو الثقافة اأو التاريخ اأو التحاد 

الأوروبي، وتنظر اإلى العالم من الزاوية القومية الخا�سة بموؤلفيها؛ 

وتبّث جريدة »بيلد« ومجلة »دير �سبيغل« الأو�سع انت�ساراً في البلد، 

تبثان منذ �سنوات ال�سكوك بالم�سروع الأوروبي، باأ�سلوب ل تجاريه 

كبريات ال�سحف البريطانية اأو الهنغارية.

لكرة  العالم  اإقامة بطولة  وبعد  الأمل،  األمانيا  الآن في  وينتع�ص 

النظر  وجهة  تنتع�ص  بل  تقدير،  اأبعد  على  نف�سه  البلد  في  القدم 

مع  والمت�سامحة  والم�سالمة  المفرحة  الوطنية  ف�سل  اإلى  الرامية 

الأجانب عن القومية التي اأ�سقطت البلد مرتين في هوة �سحيقة في 

القرن الع�سرين واأبادت اأقليات باأكملها.

مت�سنجة  وغير  طبيعية  عالقة  اأخيراً  يقيموا  اأن  الألمان  وعلى 

النا�ص  كان  الواقع  وفي  الأخــرى.  ال�سعوب  �ساأن  �ساأنهم  بالقومية 

هنا يعرفون اأنف�سهم باعتبارهم منتمين اإلى �سعور جمعي، واأع�ساء 

في جماعة تختلف عن الجماعات الأخرى. ثّم اإن النا�ص يفتخرون 

منذ القدم بمدنهم ومناطقهم واأرا�سيهم الطبيعية التي ولدوا فيها 

بلغتهم  وثيقاً  ارتباطاً  ويرتبطون  لها،  بالنتماء  وي�سعرون  وترعرعوا 

الخا�سة. ولي�ص هناك ما هو معيب في القيم والهتمام بالمحيط 

الماألوف وحّبه وحّب الثقافة الخا�سة بهذا المحيط وب�سكل طبيعّي 

مثل حّب الوالدين. وبال�سبط في تلك ال�سنوات التي تن�سل خاللها 

التقاليد  عن  دافــع  �سيا�سياً،  موقفاً  باعتبارها  الوطنية  عن  ل�سنغ 

الجرمانية �سد الت�سّنع الفرن�سّي لالأدب المعا�سر اآنذاك. 

�أنموذج كرة �لقدم  اإل اأّن حبَّ القومية لم يكن طبيعياً اأبداً مثلما 

لأّن  وذلــك  األمانيا،  في  القدم  لكرة  العالم  بطولة  اإقامة  منذ  بدا 

مفهوم القومية باعتبارها جماعة لغوية مرتبطة باأر�ص وعرق موحد 

اإلى حّد بعيد هو من نتاج القرن التا�سع ع�سر. ثّم حلّت فيما بعد 

القومية،  بالوحدة  مرتبطة  ال�سيا�سية  الوحدة  باأن  الثابتة  القناعة 

لمعيار  وفقاً  دول،  اإلى  كلّها  الأر�سية  الكرة  تق�ّسم  اأن  يجب  ولذلك 

القومية. اأّما مفهوم الدولة القومية فقد ن�ساأ خالل الثورة الأمريكية 

التا�سع  القرن  في  البرجوازية  الليبرالية  الحركة  وتبنته  والفرن�سية 

ع�سر، وهو ل ي�ستند بالتاأكيد اإلى الوحدة العرقية والثقافية، بل اإلى 

األمانيا  عنها جمهورية  عبرت  مثلما  لمواطنيه  ال�سيا�سية  التوافقية 

اإلى  تعود  التي  الجميلة  الكلمة  اكت�ساف هذه  اإعادة  التحادية عبر 

الوطنية الد�ستورية. وم�سطلح الدولة القائم على الرابطة العرقية 

القوميات  القائم على  العالمي  النظام  والجغرافية واللغوية وكذلك 

اليوم  ن�سي  وقد  ع�سر.  التا�سع  القرن  اأواخــر  اأفكار  بنات  من  هما 

التجان�ص  يتحقق  لم  طالماً  المطالب،  هذه  في  يكمن  الذي  العنف 

اأو لم يتحقق قّط، وخا�سة في منطقة ا�ستخدام  المزعوم اإل نادراً 

مع  يتطابق  ولم  والديني،  واللغوّي  العرقّي  بتنوعها  الألمانية  اللغة 

قوته  من  بع�ساً  فقد  القومية  مفهوم  لأن  فعاًل،  المعا�ص  الواقع 

لح�سن الحظ لي�ص فقط في اأوروبا وحدها، اإنما في اأرجاء اأخرى 

حدود  عن  الخارجة  بالمنظمات  الرتباط  بفعل  وذلك  العالم،  من 

المتنامي وحركات  والثقافي  القت�سادي  التداخل  بفعل  اأو  القومية 

القوميات  المتعددة  الروؤى  عبر  وكذلك  لل�سعوب  ال�سخمة  الهجرة 

بالعلم  يلّوح  من  فكّل  المغاير.  الريا�سة  وعالم  الثقافية  لل�سناعة 

الألماني اأثناء مباراة في كرة القدم ل يفّكر عادة في ال�سيطرة على 

العالم بل في بطولة العالم وحدها. لكننا نتناول هنا هذه التجربة 

اأثناء  متحم�ساً  ي�سيح  كروي  م�سجع  كل  اأّن  وهي  القريبة،  اليومية 

مباراة بطولة مهمة، ويحّث الالعبين زاعقاً وي�سعر باأّن فريقه محّق 

مبدئياً اإذا ما احتج على خطاأ اأو ت�سلل، معتبراً الفريق الخ�سم غير 

محّق اأ�سا�ساً اإذا ما اأدعى باأّن الكرة تجاوزت بالكامل خّط مرمانا، 

كّل م�سّجع عليه اأن يعلم مدى خطورة ت�سخيم النتماء الجمعي في 

ال�سيا�سية  القدم وتطبيقه على م�ستوى  نقله من م�ستوى كرة  حالة 

الماأ�ساوية  م�سرحيته  في  ذلك  عر�ص  ل�سنغ  الجتماعي.  والتعامل 

حيث يرف�ص فيلوتا�ص التفاو�ص مع الملك اأريديو�ص المعادي حول 

�سوى  اأعــرف  „ل  للتغيير:  قابلة  تعد  لم  نظره  وجهة  لأن  الحرب، 

اأنك واأبي تخو�سان حرباً، والحّق - الحّق، على ما اأعتقد، هو اإلى 

به هذه  اأقتنع  اأن  واأريد  الملك،  اأيها  به  اأوؤمن  ما  اأبي. وهذا  جانب 

المّرة ــ حّتى لو اأظهرت لي عك�ص ذلك ب�سكل قاطع“. وت�سف هذه 

الجملة المبتورة „اأريد اأن اأقتنع به هذه المّرة ـ حّتى لو اأظهرت لي 

عك�ص ذلك ب�سكل قاطع“ المادة النا�سفة الكامنة في اأدلجة ال�سعور 

اإزاء  الجمعية  الحقيقية  مناعة  عن  وتعبر  دقيقاً  و�سفاً  الجمعي 

التجربة الفردية والإدراك العقلي.

اأحاطت  التي  المالب�سات  جملة  من  �لــتــحــرّي   �سلطات  عمى 

واأعوانها  ت�سفيكاو  خلية  قامت  التي  الغتيال  عمليات  ب�سل�سة 

ي�سدق  لم  اأحــداً  اأّن  وهو  غيره  من  اأكثر  الخجل  يثير  اأمــر  هناك 

اجتماعياً  النا�سطة  الجمعيات  وبع�ص  ال�سحايا  عائالت  ربما 

تكون  قد  الجرائم  باأن هذه  الذين رجحوا  الملتزمين  وال�سحفيين 

ذات دافع عن�سري، على الرغم من قوة الأدلة ال�ساطعة ومرور اأكثر 

من ع�سر �سنوات على اأّول عملية اغتيال. والأ�سواأ من ذلك هو اأن 

بالتورط في  الآخر  بعد  ال�سحايا واحداً  اتهمت  التحقيق  �سلطات 

ارتكاب هذه العمليات وفي تجارة المخدرات والقيام باأعمال البتزاز 

المالي، اأو ح�سبتها من �سمن جرائم الثاأر اأو الغيرة، اأي »غ�سل العار«! 

والم�سوؤول عن هذا الف�سل الذريع هو القوى الأمنية في البلد قبل كّل 

�سيء، وال�سرطة والدعاء العام المكلف بمتابعة هذه الق�سايا، وجهاز 

الأمن الذي لم يف�سل فقط في الك�سف عن مالب�سات الغتيالت، بل 

عرقل وبن�ساط محموم علمية الك�سف هذه مثلما لخ�ّص ذلك الكاتب 

الألماني في جريدة »زود دويت�سه ت�سايتونغ« هيربيرت برانتل. فقد 

و�سف  موندلو�ص،  اأوفه  الإرهابي  والد  موندلو�ص،  زيغفريد  و�سف 

في  ت�سك  كانت  وال�سرطة  الأمن  اأجهزة  اأن  كيف  ال�سحفيين  لأحد 

بع�سها البع�ص. وحدث اأن وقف رجالن اأمام باب بيته ون�سحاه باأن 

ي�ستخدم كابينة التلفون العمومي اإذا ما اأراد الت�سال بابنه، لكي ل 

ت�سايتونغ«  »برلينر  وذكرت جريدة  المكالمة.  على  ال�سرطة  تتن�ست 

تورنغن  ولية  في  الجدد  النازيين  قائد  يُطلع  كان  الأمن  جهاز  باأّن 

تينو براندت وبا�ستمرار عن اإجراءات المراقبة التي كانت تقوم بها 

التي  ال�سيارات  تالحق  كانت  الأمن  قوى  باأن  حدث  وقد  ال�سرطة. 

كانت ت�سير خلف �سيارة براندت. 

المبت�سرة  والأخطاء  الإخفاقات  هذه  اأن  لو  يتمنى  المرء  وكان 

التحرّي والتحقيق وحدها. لكن كانت تظهر  تحت�سب على �سلطات 

الواقع  في  الدولة  حماة  تحّيز  على  جديدة  اأدلة  اآخر  بعد  اأ�سبوعاً 

وجهة  ومن  اليميني.  العنف  مع  التعامل  في  اأي�ساً  التب�ّسر  وعــدم 

اأمن  لجهاز  القاطع  الجزم  بب�ساطة  نف�ّسر  اأن  يمكن  ل  اليوم  نظرنا 

الدولة باأّن �سل�سلة الغتيالت لم ت�ستند اإلى خلفية يمينية متطرفة. 

 Gigi & die Braunen ونذّكر هنا نيابة عن هذه الأخطاء باأغنية فرقة

„ثمة  الغتيالت  بعمليات  احتفلت  التي  ال�سهيرة   Stadtmusikanten

خوف ورعب ي�سودان في كل محل لل�ساورما/ و�سيبقى لحمها عالقاً 

محل  لزيارة  وب�سرور/  اإنــذار  �سابق  دون  �سياأتي  فهو  البلعوم/  في 

التي تت�سمن معرفة  ال�ساورما/ لأن ت�سعة ل يكفون“. هذا الأغنية 

جلّية وم�سبقة بما حدث، لم تو�سع في �سبكة الإنترنت ب�سورة �سرية، 

ويرددها  المو�سيقية  الحفالت  في  تغنى  كانت  بل  ال�سم،  من  خلواً 

في  منت�سرة  الأغنية  هذه  وكانت  المتحم�سين.  الم�سجعين  مئات 

اأو�ساط اليمينين المخترقين من قبل مخبرّي الدولة، وذائعة ال�سيت 

رفعت  اأن  اإلى  قانونية  محا�سبة  بال  الفرقة  بقيت  ذلك  ومع  فعاًل. 

دعوى ق�سائية على المغني „غيغي اإليا�ص دانييل غيزه“ بعد الرابع 

محالت تركية 

في األمانيا
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من ت�سرين الثاني/ نوفمبر عام 2٠٠1. فجهاز الأمن الألماني، ولكي 

اأن  يرد  لم  فيلوتا�ص،  ل�سان  التي و�سعها على  ل�سنغ  كلمات  ن�ستعيد 

يقتنع بتوّرط األمانّي حتى لو اأت�سح اأمامه نقي�ص ذلك ب�سورة �ساطعة. 

المنظمات  اأح�ست  �لــعــنــ�ــســري   �لــعــنــف  خــطــر  مــن  �لتقليل 

المناه�سة للفا�سية مائة واثنين وثمانين قتياًل ذهبوا �سحية العنف 

مئة  الألمانية  ال�سحافة  �سجلت  وقد   .1٩٨٩ عام  منذ  العن�سري 

اإلى  ت�سّر  الألمانية  الحكومة  لكن  الأقل.  على  قتل  حالة  وخم�سين 

اليوم على القول باأن عدد ال�سحايا �سبعة واأربعين �سخ�ساً “فقط“. 

ب�سرامة،  المنّظمة  التكتم  �سيا�سة  ا�ستمرار  اإلى  ي�سير  الو�سع  هذا 

وهي ال�سبب في اأن قدرة اأوفه موندلو�ص واأوفه بونهارت وبياآتا ت�سيبه 

على الختفاء طيلة ثالثة ع�سر عاماً، رغم الأدلة العديدة على مكان 

�سكنهم؛ ورغم اأنهم لم يعزلوا اأنف�سهم، بل كانت لديهم �سبكة وا�سعة 

للتبرع  بحمالت  يقومون  كانوا  الذين  والمتعاطفين  الموؤيدين  من 

هو  المنتظم  البنيوّي  التكّتم  هذا  العامة.  التجمعات  اأثناء  بالمال 

المافيا  تورط  فر�سية  على  ي�سرون  المحققين  جعل  الذي  ال�سبب 

بالغتيالت. فقد ارتفع عدد الجرائم التي ارتكبها اليمين المتطرف 

بمقدار الن�سف وذلك بين عامّي األفين وواحد واألفين واأحد ع�سر. 

بيد اأن مكتب الأمن التحادي األغى في عام األفين و�ستة �سعبَة اليمين 

اأّما وزيرة �سوؤون الأ�سرة وال�سباب كر�ستينا �سرودر فقد  المتطرف. 

خّف�ست وب�سكل كبير اأموال دعم المبادرات الجتماعية التي تناه�ص 

العداء لالأجانب، وكانت �ستخف�سها مّرة اأخرى في نهاية عام األفين 

واأحد ع�سر لول الك�سف عن جرائم الخلية النازية.

الأمــن،  موظف  وحتى  واحــد،  األماني  �سيا�سي  هناك  يعد  ولــم 

ينكر اإخفاق الجهاز الأمني ب�سكل لم يكن متوقعاً فعاًل. ولكن ظهر 

اأي�ساً دليل على تواطوؤ عنا�سر من جهاز الأمن مع اإرهابيي ت�سفيكاو 

عن  تحدث  لم  الأخطاء  �سل�سة  اأّن  المحتمل  ومن  عليهم.  فت�ستروا 

ق�سد، بل جاءت تعبيراً عن مناخ اجتماعّي ونتيجًة له. فالراأي العام 

كان مهيئاً تماماً لتاأكيد ت�سوراته النمطية واأحكامه الم�سبقة، فرف�ص 

الدولة  اأمــن  جهاز  يكن  ولم  ال�سحايا.  اأ�سر  مع  تعاطف  اأّي  اإظهار 

بل  ال�ساورما«،  »اغتيالت  م�سطلح  اإ�ساعة  عن  م�سوؤولً  الألماني 

»عملية  عبارة  عن  بعيدة  تكن  لم  �سياغة  وهي  الر�سينة،  الجرائد 

تعنيه  الذي  فما  النازيون.  القتلة  ا�ستعملها  التي  ال�ساورما«  �سي�ص 

عبارة »اغتيالت ال�ساورما« اأكثر من التعبير جريمة ع�سية على الفهم 

الغربّي العقالنّي المتاأ�سل ثقافياً، لتزويد الراأي العام بحجة جديدة 

وبعدما  وخم�سة  األفين  عام  ففي  وارتياب؟  ب�سّك  الأتــراك  لمعاملة 

تكّثفت الأدلة على الدافع العن�سري للجرائم ادعت جريدة بيلد باأّن 

يعقدون �سفقات  كانوا  الوقت  ذلك  ال�ستة حتى  الغتيالت  �سحايا 

وي�ستثمرون  اإ�سطنبول،  في  والت�سدير  لال�ستيراد  �سركة  مع  تجارية 

اأموالهم في تجارة المخدرات. وبعد ذلك بعام وحد جنحت مجلة دير 

�سبيغل نحو فر�سية تقول اإّن „العالم المتوازي لالأتراك والذي ي�سعب 

اختراقه هو الذي يحمي القتلة“. وفي عام األفين وت�سعة األقت المجلة 

نف�سها التهمَة على مافيا الرهانات، ثم رجحت في عام األفين واأحد 

ع�سر، وقبل عملية النتحار ب�سهور قليلة وجود „تحالف بين الأتراك 

اليمينيين المتطرفين والمخابرات التركية ورجال الع�سابات“. 

تحويل �ل�سحايا �إلى مذنبين  لكي نفهم وقع هذا النمط من 

الأحكام الم�سبقة على المت�سررين ب�سكل ملمو�ص ن�سير هنا، ونيابًة 

عنهم، اإلى حادثة الغتيال التي وقعت في هذه المدينة (هامبورغ): 

جثة  يحت�سن  تازكوبرو  �سليمان  الخ�سروات  بائع  والــد  كان  حيث 

في  طويلة  �ساعات  ا�ستجوابه  وتــّم  المحل  من  اقتيد  عندما  ابنه 

لحقه  وما  ال�ستجواب  هذا  اأّن  من  الرغم  وعلى  ال�سرطة.  مركز 

�سحف  لكن  اإليه،  الموجهة  التهم  يوؤكد  لم  ا�ستجواب  عمليات  من 

المدينة �سارعت اإلى القول باأّن �سليمان تازكوبرو متورط في اأعمال 

الآخرين،  مع  �سداقاته  وتحطمت  الجيران  عنه  فابتعد  اإجرامية. 

هذه  تقت�سر  ولم  العائلة.  �سمعة  من  الحّط  البن  اغتيال  واأعقب 

�سادم  وب�سكل  �سملت  اإنما  وحدها،  تازكوبرو  عائلة  على  التجربة 

حتى  تقريباً  كلّهم  الع�سرة  الغتيالت  عمليات  �سحايا  ذوي  اأي�ساً 

فتركوا  ع�سر  واأحد  األفين  لعام  نوفمبر  الثاني/  ت�سرين  من  الرابع 

�سحية  ذهبوا  ــن  والب والــزوج  الأب  بــاأن  يعتقدون  وهــم  بمفردهم 

دير  مجلة  بــاأّن  هنا  ن�سيف  اأن  لبد  ولالإن�ساف  عن�سرية.  جرائم 

�سبيغل وعدد من هيئات تحرير الجرائد اأخذت تمار�ص في غ�سون 

الق�سايا  هذه  مع  بتعاملها  يتعلق  فيما  الذاتي  النقد  اأ�سلوب  ذلك 

وا�ستخدام الم�سطلحات. 

ل�سنغ ي�ستحق فعاًل المديح والإطراء نظراً لطالعه على الثقافات 

الألمان  الكّتاب  اأوائــل  من  وكــان  الت�سامح،  عن  ودفاعه  الأجنبية 

الذين ا�ستخدموا عبارة »كوزموبوليتي« ومقابلها الألماني »المواطن 

العالمي«. ونادراً ما نرى ذلك النفتاح على العالم المقرون بالنتقاد 

ال�ساد�ص  بتاريخ  ر�سالة  في  ل�سنغ  كتب  اإذ  نف�سه،  للمجتمع  ال�سارم 

ع�سر من كانون الأول/ دي�سمبر 17٥٨ يقول „لم اأجد عبارة اأ�ساًل 

العار).  بهذا  اأمامكم  اأعترف  اأن  (ويوؤ�سفني  الوطن  بها حّب  لأ�سف 

ن  اأوّد  التي  البطولية  كالعاهة  جلّي  وب�سكل  الحّب  هذا  لي  ويبدو 

اأحرم نف�سي منها وبكّل �سرور“. فوطنية منت�سف القرن الثامن ع�سر 

اأواخر القرن التا�سع ع�سر. والوطن  كانت تختلف تماماً عن وطنية 

الذي يجب اأن يحّب هنا لم يكن قومية، بل مكاناً لغوياً تحّول �سيئاً 

ف�سيئاً اإلى وعّي جماعّي من خالل طباعة الكتاب وترجمات الكتاب 

المقد�ص ومحو الأمية وتاأثير الأدب الألماني. وكانت الوطنية تعني 

بالن�سبة لل�سنغ اتخاذ قرار قبل كّل �سيء بين الولء لل�ساك�سونيين اأو 

البروي�سيين الذين كانوا يخو�سون حرباً �سد بع�سهم البع�ص، اأي بين 

برلين وليبزيغ، موطنه اإلى حّد ما، مثلما ي�سعر �سخ�ص ما باأنه ينتمي 

اإلى األمانيا وتركيا معاً وبكّل بداهة. وكان ل�سنغ يعي�ص حينئذ �سراعاً 

حاداً حول الهوية اإذا ما ا�ستعرنا كلمة ماألوفة من نقا�سات الهجرة 

تماماً،  ب�سكل مختلف  الق�سية  اإلى هذه  نف�سه  اليوم. وقد نظر هو 

فلم ير في ذلك �سراعاً بل ثراء مزدوجاً وم�ساعفاً لالنتماء باعتباره 

ولئه  انعدام  تهمة  على  ب�سخرية  مــّرة  ذات  ورّد  عالمياً.  مواطناً 

المتحزبين في هذا  النا�ص غير  „واحد من  اإنني  بالقول  ال�سخ�سي 

ب�سكل  يتحدثون  الذين  المهاجرين  اأبناء  مثل جميع  ولأنني  العالم“. 

نقدي عن الأو�ساع الألمانية فقد اعتدت على الحجة العترا�سية 

على  هنا  الإ�سارة  فــاأوّد  الخا�سة،  ب�سوؤوني  الهتمام  تطالبني  التي 

اأي�ساً،  األمانيا  األمانيا، نعم  باأّن  اليوم،  الأقل وبالرتباط مع خطابي 

هي بلدي وثقافتي ال�سخ�سية.

ل�سنغ لم ينبذ الوطنية لأنه كان ينتمي اإلى دول متعددة وفي اأزمان 

المجتمع  عموم  في  الندماج  با�ستطاعته  فكان  ــ  فح�سب  مختلفة 

البروي�سي اإّبان اإقامته ببرلين اأو النخراط في المجتمع ال�ساك�سوني 

ـ اإل اأن الأمر كان على العك�ص من ذلك تماماً،  اأثناء اإقامته في ليبزيغـ 

ليبزيغ  اإلى  بالولء  يتهم  الأخيرة،  �سنواته  في  ومثلما لحظ  فكان، 

اأ�سياًل،  �ساك�سونياً  باعتباره  برلين  واإلى  متحم�ساً  بروي�سياً  باعتباره 

وهناك اأدلة في كتاباته تثبت هذين العتقادين. وكان رف�سه يقت�سر 

مبدئياً على الدولة التي كان يقف اإلى جانبها في تلك اللحظة. واأ�سبح 

المنّغ�سات“  في  „عبقرّي  و  قناعه،  وعن  الوطن  م�سوهي  من  ل�سنغ 

لـل�سنغ  بالن�سبة  الذاتي  النقد  يكن  ولم  كيلمان.  دانييل  مثلما و�سفه 

في  قراأناه  الــذي  فل�سنغ  اإيديولوجية.  اأو  �سيا�سية  دفع  قوة  بمثابة 

اإلى  اأ�ساًل  يميل  كان  العالمي،  الطراز  من  ب�سفته حكيماً  المدر�سة 

رف�ص الآراء العادية ال�سائدة اآنذاك. وقد و�سفه �سديقه الأكبر منه 

�سّناً كر�ستيان فليك�ص فاي�سه باأن „روح التناق�ص كانت مج�سدة فيه، 

وكان اأّول من يعار�ص نف�سه، حالما تلقى كلماته المتناق�سة ا�ستح�ساناً 

من قبل الآخرين“. واأ�سحت طعون ل�سنغ الموجهة لالهوت ال�سائد 

اإلى  تحولت  التي  الحكيم«  »ناثان  وم�سرحيته  اأ�سطورية  ع�سره  في 

بطاقة تعريف بالأفكار الأوروبية المت�سامحة، م�ستثنياً عملياً ديانته 

الم�سيحية من نزعة الت�سامح. 

التعلّم من ل�سنغ ل يعني  �أبعد من �لقومية   �ل�سعر�ء يفكرون 

الرتقاء بمبداأ النقد الذاتي فح�سب، ومعار�سة ما هو �ساري المفعول، 

مطلب  وهــذا  ال�سعيف.  وم�ساندة  الغريب  احترام  كذلك  يعني  بل 

الآخر  احترام  وهو:  اأي�ساً  اليوم  واأدب  ثقافة  كّل  اإلى  موجه  جذري 

وعدم المهادنة مع الذات، والدفاع عن المهّم�ص ومعار�سة المت�سلّط.

الأدب  تــاريــخ  �سمن  هــذا  موقفه  فــي  وحــيــداً  ل�سنغ  يقف  ولــم 

الحتفالت  في  تلقى  التي  فالخطابات  العك�ص.  على  بل  الألماني، 

ال�سعراء  بم�ساهمة  معروف  هو  مثلما  تذّكر  الجوائز  ت�سليم  واأثناء 

الخطابات  هــذه  من  العديد  اأّن  بيد  ــم.  الأم ن�سوء  في  والمفكرين 

القومية:  لتمتدح  بالأدب  ت�ستعين  للغاية عندما  مهماً  تتجاهل واقعاً 

كياناً  ثم  المطاف،  نهاية  في  ثقافياً  كياناً  األمانيا  اأ�سبحت  فعندما 

نف�سها.  األمانيا  من حدود  اأبعد  يفكرون  األمانيا  اأدباء  كان  �سيا�سياً، 

فلم يتطلع كبار ال�سعراء والفال�سفة الألمان في اأواخر القرن الثامن 

ع�سر والقرن الع�سرين اإلى األمانيا، بل اإلى الوحدة الأوروبية، �سواًء 

القرن  في  قومي  هو  ما  رف�ص  وا�ستد  غيرهما.  اأو  كانط  اأو  غوته 

حلم  فجاء  الأولــى:  العالمية  الحرب  تجارب  بعد  ل�سيما  الع�سرين، 

اأوروبا الذي جعله هوفمن�ستال و هي�سه  التحاد الديمقراطّي لدول 

مواجهة  في  دوبلين  و  روت  و  �سفايغ  و  توخول�سكي  و  مان  وعائلة 

القومية داخل األمانيا والنم�سا. ويبدو الت�سور غريباً الآن باأن اأحداً 

من هوؤلء الكّتاب ردد من اأعماق قلبه ذات يوم كلمات الن�سيد الوطني 

لبالده مثلما يطلب اليوم من لعبي المنتخب الألماني ذويي الأ�سول 

التركية والبولندية والعربية وفر�سه �سرطاً عليهم. 

اأمام  اإلى خطاب تبريرّي  األمانيا  ال�سائد في  وا�ستحال الخطاب 

المتفوق  للناجح  المديح  يكيل  فهو  الآخــريــن،  اإزاء  ونــقــدّي  ــذات  ال

وينحى بالالئمة على ال�سعيف. واإذا ما تناولنا اأي كتاب رائج تقريباً 

اأو كل ندوة تلفزيونية  اأوروبا �سدر في ال�سنوات الأخيرة  عن ق�سية 

حول ق�سية الهجرة وكل عنوان من عنوانين جريدة بيلد حول ق�سية 

المعونات المالية التي تقدمها الدولة للمحتاجين، وبغ�ص النظر عما 

اإذا كانت هذه الكتابات ح�سيفة اأو متدنية الم�ستوى، تدعي التعاطف 

اأو محر�سًة، ول نتحدث هنا عن الحكم، بل عن بنية الخطاب، فنرى 

اأّن ال�سعور الجمعي، النحن، يبدو مهدداً دائماً. وعلى النقي�ص من ذلك 

يقف الغريب والمهاجر والم�سلم والأوروبــي ال�سرقّي وطالب اللجوء 

م�سدر  باعتباره  موؤخراً  اليوناني  والمهاجر  الأوروبية  والموؤ�س�سات 

تهديد من حيث الأ�سا�ص. ول تختلف المواقف في الكتب الأكثر مبيعاً 

والندوات التلفزيونية وعناوين ال�سحف اإل على اأمر واحد وهو: هل اأّن 

هذه الم�سكلة قابلة للحل، اأم ع�سية على اأي حّل. بينما كان فهم ل�سنع 

الم�ساواة من  تلك دولة  النقي�ص من ذلك، فكانت  للدولة يقف على 

حيث الجوهر بالن�سبة له وغير �سعبوية، وكان هذا موقفه قبل عقدين 

من قيام الثورة الفرن�سية وقرنين من �سياغة الحقوق الأ�سا�سية غير 

القابلة للنق�ص في الد�ستور الألماني. وداأب على معار�سة النق�سام بين 

الذات الغريب وبين مجتمع الأغلبية والأقلية وبين الحاكم والمحكوم. 

فعبارة نحن كانت تعني كّل اأحد من وجهة نظر ل�سنغ. وكان يقّيم حالة 

الدولة لي�ص من خالل الأغلبية، بل من خالل و�سع الأقليات. فكتب 

في حواراته الفل�سفية التي حملت عنوان Ernst und Falk „اإن �سعادة 

ولي�ص هناك  الأع�ساء.  لجميع  الفردية  ال�سعادة  الدولة هي مجموع 

اأو  اأفرادها  بع�ص  يعاني  دولة  �سعادة  وكل  �سوى هذه.  اأخرى  �سعادة 

تكتب عليهم المعاناة فهي مجرد ت�سّتر على الطغيان، لي�ص اإل“.

ل�سنغ  اآرندت جائزة  والفيل�سوفة حّنا  الموؤرخة  ا�ستلمت  وعندما 

هنا في هامبورغ عام 1٩٥٩ اعتر�ست في خطبتها التكريمية الرائعة 

به  يطلب  ــذي  ال المو�سع  وهــو  ل�سنغ.  على  فقط  واحــد  وبمو�سع 

ال�سلطان �سالح الدين الأيوبي من ناثان الحكيم اأن يتقدم منه. فقالت 

بالتقدم:  الدين  اأمر �سالح  ناثان عن  اإجابة  تعتبر  اإنها  اآرندت  هاّنا 

„تقدم اأيها اليهودي“ بالقول اإّنه „اإن�سان“، تعتبر هذه الإجابة „تن�ساًل 

باأّن  طويلة  لأعــوام  تعتقد  وكانت  الحقيقية“.  عن  وخطيراً  منفراً 

الإجابة المنا�سبة والوحيد عن �سوؤال „من اأنت؟“ هي „اإنني يهودي“. 

وقد نطقت هاّنا اآرندت هذه العبارة باأ�سف وا�سح، بل بحزن ي�سعر 

به المرء حتى بعد مرور ن�سف قرن. و�سددت مّرات عديدة على اأّنها 

ل تعني بعبارة „اأنا يهودي“ اأّي نمط اإن�ساني مف�ّسل اأو نموذجي، بل 
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اإنما „العتراف الب�سيط  اأّي واقع تاريخّي،  اإنها لم تعن بذلك حتى 

�ساهم  والــذي  النتماء  هذا  فر�ص  الذي  الراهن  ال�سيا�سي  بالواقع 

بح�سم الإجابة عن �سوؤال الهوية ال�سخ�سية للمجهول الذي ل يحمل 

ا�سماً“، مذكرًة „بالمبداأ الأ�سا�سي والع�سّي على الفهم والذي يقول 

اإّن المرء ل ي�ستطيع اإل رّد ما يهاجم به، هكذا بب�ساطة وبالذات في 

اأزمان المالحقة القائمة على ال�سّب والتجديف“. وبالتاأكيد اأّن هاّنا 

اآرندت بقيت في الوليات المتحدة اأي�ساً لهذا ال�سبب، حيث ت�ستطيع 

اأتباع �سعب ما.  اإن�ساناً، ولي�ص من  العي�ص والكتابة هناك باعتبارها 

وفي هذا العام الذي ت�سلّمت به هاّنا اآرندت جائزة ل�سنغ في مدينة 

اأنا بمدينة  األمانيا، ثم ولدت  اإلى  اإيران  هامبورغ هاجر والداي من 

اآرندت  »زيغن« بعد ذلك بثماني �سنوات. وحالما قراأت خطبة هاّنا 

في  كنت  لو  اإجابتي  �ستكون  كيف  نف�سي  �ساألت  ق�سيرة  فترة  قبل 

محّل ناثان؟ وقد حدث ذلك بعد الرابع من ت�سرين الثاني/ نوفمبر 

التي  الغتيال  عمليات  عن  الك�سف  فيه  تّم  والــذي   2٠11 عام  من 

ذهب �سحيتها ت�سعة اأ�سخا�ص ب�سبب انتمائهم اإلى �سعب اآخر، وهم 

منطقة  في  وقع  الهجمات  واأحد هذه  تا�سع.  ويوناني  اأتراك  ثمانية 

مجاورة لنا مبا�سرة مثلما قراأت في ال�سحف، منطقة تبعد م�سافة 

ب�سعة منازل عن رو�سة الأطفال في مدينة كولونيا حيث اأجلب ابنتي 

كّل يوم في حوالي ال�ساعة الرابعة ع�سراً. وهناك محّل �سغير لبيع 

محاًل  باعتباره  الخارج  من  عليه  التعرف  يمكن  ل  الغذائية  المواد 

اأجنبياً، لأنه ي�سبه المحالت ال�سعبية التي تديرها الن�ساء الم�سنات، 

�سيئاً.  وعرو�سه  محتوياته  من  تغّير  اأن  دون  اإيرانية  عائلة  ا�سترته 

واأنا كنت اأ�ستري دائماً من هذا المحل، لكن يجب اأن اعترف باأنني 

وكنت  ن�سبياً،  مرتفعة  كانت  المحل  اأ�سعار  لأن  القليل  ا�ستري  كنت 

اأو  المحل  اأ�سحاب  مع  واأتحدث  اليومية  الحتياجات  ب�سراء  اكتفي 

ابنتهم التلميذة في المدر�سة الثانوية، والتي كانت تح�ّسر واجباتها 

ب�سماع ابنتي وهي تتكلم  اأي�ساً  المدر�سية فوق طاولة البيع، �سعيداً 

ب�سع مفردات باللغة الفار�سية. لكن هذا المحل اأغلق ذات يوم واأطبق 

ربما ل  والزبائن  كثيراً،  يبيع  اإنه قد ل  فقلت  الحديدي.  بابه  عليه 

لمعي�سة  كافية  العائدات  تكن  فلم  اليومية،  الحاجيات  اإل  ي�سترون 

عام  من  نوفمبر  الثاني/  ت�سرين  من  الرابع  بعد  وعرفت  العائلة. 

2٠11 باأّن اأحد اإرهابيّي خلية ت�سفيكاو، وهو اأوفه موندلو�ص ح�سب 

الو�سف، قد دخل المحل حاماًل �سلّة �سراء و�سع فيها علبة خا�سة 

بعيد الميالد حمراء اللون ور�سمت عليها نماذج نجوم. فا�سترى هذا 

الزبون المجهول قلياًل من المواد الغذائية واأدعى اأمام طاولة البيع 

باأنه ن�سي محفظة نقوده. وتعّهد بجلب النقود ثّم و�سع �سلّة ال�سراء 

الزبون  مجيء  عدم  من  المحل  اأ�سحاب  تاأّكد  وبعدما  المحل.  في 

اأربعة  م�سي  وبعد  المجاورة.  الغرفة  في  العلبة  و�سعوا  اأخرى  مّرة 

من  نجت  لكنها  متفجرة.  مــواَد  فــراأت  العلبَة  البنت  فتحت  اأ�سابيع 

النفجار، رغم اأّن وجهها الجميل بقي م�سّوهاً. فانتقلت العائلة اإلى 

مكان مجهول. فمن ذا الذي اأبلغ اإرهابيي ت�سفيكاو باأّن المحل الذي 

مازال يحمل ا�سم �ساحبه الألماني ال�سابق ودعايتين لبيرة كولونيا 

(المعروفة بكول�ص)، اأ�سبح في عهدة اأجانب؟ فالبد اأن يكون هناك 

اأن�سار في كولونيا اأي�ساً لهذه الخلية النازية، لم يكت�سفوا اإلى اليوم. 

اإن�ساناً،  اأّن تلميذة المدر�سة الثانوية لم تهاجم باعتبارها  وبال �سّك 

اإنما ب�سفتها اأجنبية واإيرانية وم�سلمة، وعلى م�سافة ثمانين متراً من 

رو�سة ابنتي. واأنا اأ�ساأل نف�سي هنا: كيف �سيكون رّدي اإذا ما خاطبني 

اأنني  على  �ساأ�سّر  فهل  م�سلماً؟  اأو  اإيرانياً  اأو  اأجنبيا  باعتباري  اأحد 

اإن�سان، بل اإن�سان قبل كّل �سيء؟ اأم اعتبر اإجابة ناّثان تن�ساًل منفراً 

وخطيرا بعد الرابع من ت�سرين الثاني/ نوفمبر من عام 2٠11؟ اإنني 

ل اأحتاج اإلى فترة طويلة للتفكير، اإنما �ساأجيب ومثلما اأجبت دائماً 

في األمانيا باأنني اإن�سان، وذلك بعد مرور خم�سين عاماً على خطبة 

هاّنا اآرندت وهجرة والدّي. 

اإخوتي  الكبيرة، ل والداي ول  اأ�سرتنا  اأفراد  اأحد مّن  ولم يع�ص 

حتى، التجربة التي توجب على هانا اآرندت اأن تخو�سها. وعلى الرغم 

الحرية  لهذه  بالجميل  نعترف  فاإننا  الفردية  ال�سعوبات  جميع  من 

التي وهبها لنا هذا البلد والفر�سة التي اأتيحت لنا للتمتع بالحقوق 

اإنني  األمانيا، بل  اأتجول داخل  اأفكر عندما  ما  المكفولة لنا. وغالباً 

اأفكر اأكثر من ذلك كلّما عدت من الخارج باأن األمانيا اأ�سبحت ومنذ 

والــدي،  وهجرة  ل�سنغ  جائزة  منحها  بمنا�سبة  ــدت  اآرن هاّنا  خطبة 

اإن�سانّياً زاخراً بالمودة  اأ�سبحت بلداً مقبولً ب�سكل مفاجئ، بل بلداً 

واللطف. وربما لم اأتحدث كثيراً عن هذا الحّب، لكن يمكن مالحظة 

ذلك في كتبي، وخا�سة في روايتي الأخيرة، على ما اأظن. وعندما ل 

اأتحدث عن حّبي اإلى األمانيا، فاإن ذلك يعود اإلى ما تعلمته من ل�سنغ 

„مديح  لكن  اأعماقه،  الوطنية في  الروح  يخنق  لم  باأنه  الذي لحظ 

الوطني المتحم�ص هو اآخر ما كنت اأ�سعى اإليه ح�سب اعتقادي، هذا 

الوطني الذي يجعلني اأن�سى باأنني اأ�سعى لأن اأكون مواطناً عالمياً“.

نبرة  ويحمل  مفاجئاً  جــاء  الأخــيــرة  العبارات  هــذه  وقــع  ولعّل 

الذين  اأولئك  لأن  الكفاح.  روح  الواقع  في  حملت  لكنها  م�سالحة، 

اإنما  اأحياها،  التي  األمانيا  جانب  اإلــى  يقفون  ل  القومية  يمثلون 

اأو عبر  يتمردون على التعددية والنفتاح العالمي عن طريق العنف 

اأو موؤ�س�سة اإعالمية، �سواء كانوا قادمين من  و�سائل حزب متطرف 

و�سط المجتمع اأو من هوام�سه، الأمر الذي لم يظنه والداي اأو هاّنا 

اآرندت باأنه ممكن الحدوث في عام 1٩٥٩. 

وحينما كتب ل�سنغ م�سرحيته عن ال�سعور بالوطنية، جعل فيلوتا�ص 

يج�ّسد المثال الجتماعي للوطنية المتحم�سة. بيد اأن ل�سنغ نف�سه كان 

ي�ساأل  الذي  المعادي  الآخر،  الملك  اأي  بارز،  ب�سكل  اأريديو�ص  يحّب 

فيلوتا�ص عن معنى البطولة بدون حّب الإن�سانية، وي�ست�سلم بال قتال 

بكلمات  يدمدم  اأريديو�ص  و�سار  لوطنه.  حّباً  فيلوتا�ص  انتحار  بعد 

دون طائل.  بلداناً  الدماء هباًء وغزونا  من  اأنهاراً  „�سفكنا  قبيل  من 

و�سيحمل المنت�سر الكبير غنيمتنا وين�سحب. فتعال، وارجع لي ولدي! 

واإذا ما ح�سلت عليه ثانية، فلن اأ�سبح ملكاً مّرة اأخرى. فيا اأيها النا�ص 

هل تعتقدون باأن المرء لن ي�ستطيع اأن ي�سّد رمقه؟“.

  نويد كرماني   كاتب وباحث متخ�س�ص في العلوم الإ�سالمية، وهو يقيم بمدينة 

كولونيا الألمانية. وهذا الن�ص المخت�سر هو من خطاب األقاه الكاتب في 22 

تاليا بمدينة هامبورغ وذلك بمنا�سبة افتتاح  الثاني/ يناير في م�سرح  كانون 

مهرجان ل�سنغ الم�سرحي.

ترجمة: ح�سين الموزاني

I �سدر كتابان جديد�ن عن �سيا�سة �ألمانيا في �ل�سرق �إّبان �لحرب �لعالمية 

�لأولى ل�سون ماكميكين و�ألك�سندر فيّل. ويقيم �لكتابان ق�سية تطلعات 

�ألمانيا �إلى �أن ت�سبح دولة عظمى من وجهتي نظر مختلفتين تمامًا.

)ر�جع مقالي فيّل وماكميكين في هذ� �لعدد(. 

  

�الإمبريالية بم�ساندة �ل�سكك �لحديدية

قطار �ل�سرق �ل�سريع و�لحرب �لعالمية �لأولى

SIMONE FALK    سيمونه فالك�

اأّن  وهو  النقّية  الألمان  �سريرة  في  لغٌم  و�سع  „لقد 

هناك ف�ساًل تاريخياً يُّدعى اأنه كان ف�ساًل محترماً وقد 

الأولى،  العالمية  بالحرب  يتعلّق  وكان  عليه،  التغلّب  تّم 

يتّم  لم  كما  تماماً  تجاوزه  يتّم  لم  الف�سل  هذا  اأن  بيد 

تجاوز الحقبة الهتلرية بعد.“ هذا الن�ّص الذي ورد في 

الثاني/  ت�سرين  �سهر  في  ال�سادرة  �سبيغل«  »دير  مجلة 

اأطلقه  الذي  الراأي  لو�سف  تماماً  ي�سلح   1٩61 نوفمبر 

غلب  والذي  ال�ستينات  مطلع  في  في�سر  فريت�ص  الموؤّرخ 

خالل  األمانيا  داخــل  العلمي  التاريخي  النقا�ص  على 

العقدين اللذين اأعقبا ذلك. فقد دح�ص في�سر الخرافة 

الحرب  في  الألمان  دخول  اإّن  والقائلة  اآنذاك  المهيمنة 

نحو  على  منها  منا�ص  ول  مق�سودة  غير  خطوة  كــان 

واألقى   .. التاريخية  للظروف  نتيجًة  جاءت  واأنها  بعيد، 

مّرة  لأّول  وذلك  الألمان،  على  الحرب  اندلع  م�سوؤولية 

في هذا الو�سوح، وربط ذلك ب�سيا�سة الرايخ القي�سري 

ال�ستعمارية التو�سعية.

نف�سها  الفر�سية  لهذه  الرئي�سية  المالمح  وفر�ست   

باعتبارها راأياً عاماً �سائداً في الواقع، لكن هذا الفر�ص 

التاريخ  نقا�سات حيوية وم�ستفي�سة ق�سمت علم  �سبقته 

الدكتواره  اأطروحة  عنوان  تعّر�ص  فقد  مع�سكرين.  اإلى 

عام  �سارلند  جامعة  اإلى  فيّل  األك�سندر  بها  تقدم  التي 

2٠٠٩ اإلى هذا الجدال واأعاد اإلى الأذهان عنوان درا�سة 

 Der Griff nach der Weltmacht في�سر التي ن�سرها بعنوان

 Kein بـ  القّوة العظمى« عبر ت�سمية كتابه  اإلى  »الطموح 

Griff nach der Weltmacht »ل طموح اإلى القّوة العظمى«. 

وي�سلّط الكتاب جّل اهتمامه على الن�ساطات ال�ستخبارية 

الألمانية والنم�ساويةـ  الهنغارية والعثمانية ع�سية الحرب 

العالمية الأولى وذلك عبر ثالثمائة �سفحة. 

كـتــب

م�سرح 

قطار ا�ستخدمه 

العثمانيون في �سبه 

الجزيرة العربية اأثناء 
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وكانت الإمبراطورية العثمانية تعتبر م�سرحاً لمختلف التاأثيرات 

الثاني من  الن�سف  العظمى خالل  الدول  العديد من  التي مار�ستها 

القرن التا�سع ع�سر. وكانت النم�سا وهنغاريا وبريطانيا العظمى ترى 

باعتبارها  العثمانية  الإمبراطورية  على  الحفاظ  في  كبيرة  م�سلحة 

ت�سعى  بريطانيا  وكانت  الرو�سي.  التو�سع  دون  يحول  منيعاً  �سّداً 

ارتباطها  على  الحفاظ  اإلــى  ذلــك  عن  ف�ساًل 

بم�ستعمراتها في الهند، وكان الرايخ الألماني 

اقت�سادية،  منافع  على  الح�سول  في  يطمح 

كانت  ذاتها  العثمانية  الإمبراطورية  اأّن  وبّما 

لها  م�سلحة  الـــدول  هــذه  ح�سور  فــي  تجد 

تج�سدت في راأ�ص المال الأجبني الم�ستثمر في 

اأرا�سيها والذي كان يوؤّمن وجودها، فقد بداأت 

العقد  في  القوى  هذه  بين  محمومة  مناف�سة 

الأخير من القرن التا�سع ع�سر من اأجل اإقامة 

القت�سادية  والم�سالح  ال�سيا�سة  التحالفات 

والإ�ستراتيجيات الدولية.

الن�ساطات  ــت  ــان وك و�لــــجــــهــــاد   �لـــدعـــايـــة 

التج�س�سية من اأهم الو�سائل في هذا التناف�ص. 

وا�ستخدم فيّل في هذا ال�سياق مقولتي التكافوؤ 

 .Asymmetrie الــتــكــافــوؤ  وعـــدم   Symmetrie

الإمبراطورية  واأقامت  الحرب  اندلعت  وحالما 

العثمانية والرايخ الألماني حلفاً ع�سكرياً ات�سح 

لم  القوى  موازين  باأّن  الألمان  للمعنيين  �سريعاً 

„المتكافئة في  المواجهة  اأّن  اأي  تكن متكافئة، 

و�سقوط  وحدها  الهزيمة  تعني  كانت  القتال 

الإمبراطورية في اأيدي الأعداء عاجاًل اأم اآجاًل. ولم يبق �سوى بع�ص 

الم�ستطاع  قدر  والقدرات  الإمكانيات  على  تحافظ  التي  الو�سائل 

وتتعهد بممار�سة تاأثير وا�سع. وتكمن هذه الو�سائل في ت�سجيع الثورة 

وبّث الدعاية في مناطق الخ�سم والقيام بعمليات �سرّية“. وكانت تلك 

الأعمال غير المتكافئة منت�سرة ب�سكل وا�سع ومتنوع، بدءاً بممار�سة 

المن�سورات  وتوزيع  ا�سطنبول  في  اليومية  ال�سحافة  على  التاأثير 

وانتهاًء بالعرو�ص الم�سرحية والن�ساطات التثقيفية ال�ساملة. وكانت 

الدعاية الألمانية تهدف اإلى ت�سويه �سورة قوات التحالف البريطاني 

ـ الفرن�سي ـ الرو�سي من ناحية وك�سب التعاطف مع الأعمال التي قام 

بها الرايخ الألماني، ومع ممثليه وترويج الأفكار.

البارون  الدعاية؟  تلك  وراء  تختفي  كانت  اأ�سا�سية  فكرة  فــاأي 

ماك�ص فون اأوبنهايم، الذي زار الم�سرق واأ�س�ص مكتب ال�ستخبارات 

في ال�سرق Nachrichtenstelle für den Orient هو الذي ا�ستغل في 

األمانيا،  انتكا�سة  دون  للحيلولة  الإ�ــســالم  ن�سرة  فكرة   1٩1٤ عــام 

ممهداً بذلك ال�سبيل ل�سيل من الإجراءات الدعائية، وكان الم�سلمون 

اأّن  تقوم على  الفر�سية  وكانت هذه  الم�سروع.  قاعدة هذا  ي�سكلون 

ال�سّكان الم�سلمين الخا�سعين اإلى مختلف القوى العظمى والموزعين 

اإلى  بالنتماء  قوياً  �سعوراً  يمتلكون  كانوا  العالم  اأنحاء  مختلف  في 

هذه  وا�ستخدمت  ال�سعور.  هذا  تعبئة  من  بد  ول  البع�ص،  بع�سهم 

الدعاية لجعل ال�سلطان العثماني والياً للم�سلمين جميعاً. وقد طّبق 

ال�سلطان عبد الحميد، ال�سديق الوفي للقي�سر غليوم الثاني، طّبق 

هذا التكتيك ب�سع �سنوات قبل ذلك. وكان من �ساأن هذه المقدمات 

اأن توؤدي اأخيراً وب�سكل مثالّي اإلى جعل اأعداء الإمبراطورية العثمانية 

اأعداء للم�سلمين اأي�ساً، وكانت تلك قاعدة مثالية لخو�ص الحرب على 

واإعالن  والبريطانية  الفرن�سية  التحالف  قوات 

الم�سروع  هــذا  بــاأّن  �سريعاً  وات�سح  الجهاد. 

كان واحداً من غرائب ال�سيا�سة الألمانية اإزاء 

قامت  التي  ال�سديدة  وتناق�ساتها  الم�سرق 

تُ�ستثنى  لكن  �سامل،  عالمي  اإعالن جهاد  على 

العثمانية- الإمبراطورية  حلفاء  مناطق  منه 

الألمان  واليهود  الم�سيحيون  منه  ي�ستثنى  اأي 

والنم�ساويون والهنغار. 

وراء  يكمن  الذي  الهدف  فاإّن  لـفيّل  ووفقاً 

الألمان  بها  نــادى  التي  الإ�ــســالم  ن�سرة  فكرة 

تتلقى  اأن  بغية  التحالف،  قــوات  اإ�سعاف  كان 

من  الحرب  في  فعالة  م�ساندة  المحور  دول 

القائمة  بالأنظمة  �ستطيح  التي  الثورات  لدن 

تحري�ص  اإلى  الموجهة  الدعاية  ورمت  اآنذاك. 

تنتهي  بانتفا�سات  للقيام  الم�ستعمرات  �سعوب 

باإعالن الجهاد على القوى ال�ستعمارية. وكان 

الرايخ الألماني ياأمل، ح�سب فيّل، من وراء هذا 

الج�سيمة  الأعباء  تخفيف  اإلى  الإ�ستراتيجية، 

تكن  ولــم  القتال  جبهات  تتطلبها  كانت  التي 

ال�سرق  اتجاه  التو�سع في  مجرد �سرط لحركة 

المهيمنة.  في�سر  فريت�ص  روايــة  اأوحــت  مثلما 

واعتبرت  مبا�سرة  باأهمية غير  تتمع  العثمانية  الإمبراطورية  فكانت 

األمانيا  ا�ستغلت  لكنها  لألمانيا،  بالن�سبة  لتبرير غاية محددة  و�سيلة 

اأي�ساً باعتبارها و�سيلة اأي�ساً لتحقيق اأهداف الإمبراطورية. فكانت 

تلك العالقة عالقة تكافلية مح�ص وقد ن�ساأت من „حالة ال�سعف“.

اأّن  اإذ  وهذه هي نقطة يتخذ منها الموؤرخان موقفين مختلفين، 

وك�سب  الدعائية  الأعمال  لهذه  اأخرى  اأ�سباباً  يورد  ماكميكين  �سون 

ولء الم�سلمين عبر ن�سرة الإ�سالم.

فكرة على عجالت  كذلك يتعر�ص ماكميكين اإلى الإ�سكالية التي 

طرحها في�سر ويقدم عبر بحثه م�ساهمة في هذا الجدال الذي يثار 

بين الحين والآخر. وهو يعزز فر�سية في�سر، في خطوطها العري�سة 

قّوة  ت�سبح  اأن  في  األمانيا  بمطامع  يتعلق  فيما  وذلــك  الأقــل،  على 

عظمى. ويّمر قطار برلين بغداد كالخيط الأحمر البارز عبر درا�سة 

ماكميكين، ذلك الم�سروع الذي تلّهف له القي�سر غليوم، والقائم على 

تلك الفكرة البخارية المتحركة على عجالت والتي كان لها اأن تربط 

الرايخ القي�سري الألماني بالم�سرق. وقد واجه هذا الم�سروع الذي 

بداأ العمل بتنفيذه عام 1٩٠3 �سعوبات جغرافية ومالية ولوج�ستية 

وتحّول اإلى م�سدر قلق للرايخ الألماني. وك�سف ماكميكين باأّن قطار 

الألمانية.  التو�سع  �سيا�سة  جوهر  يمّثل  كان  بالذات  بغداد  برلين 
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وك�سف الكاتب عن الطموحات المتعلقة بهذا الربط والتي تتمثل في 

توريد ال�سالح ونقل الجيو�ص بطرق �سريعة واإقامة قواعد ع�سكرية 

الفار�سي  الخليج  اإلى  والو�سول  الأو�سط  ال�سرق  مناطق  اأق�سى  في 

دون اأّي معوقات. وكانت هذه الأهداف تعتبر، وفقاً لـمكيكين، قاعدة 

للتو�سع الألماني في اتجاه ال�سرق عموماً. وو�سف  انطالق مركزية 

الحرب  دخــول  في  العثمانيين  تــردَد  بتف�سيل 

اإلى جانب الألمان ونفاد �سبر الرايخ الألماني 

الجهاد  فكرة  لأّن  الموقف،  هذا  اإزاء  وعجزه 

في حالة عدم دخول  تماماً  قيمة  بال  �ستكون 

نهاية  وفــي  الــحــرب.  في  العثماني  ال�سلطان 

اأكتوبر من عام 1٩1٤ ح�سمت  ت�سرين الأّول/ 

الإمبراطورية اأمرها اأخيراً ودخلت الحرب اإلى 

جانب دول المحور، فبداأ الجهاد.

ثّم جاء دور »العمالء« الألمان والنم�ساويين 

اأهم المروجين لفكرة  والهنغار، فاأ�سبحوا من 

على  تقوم  مهمتهم  وكــانــت  ــســالم.  الإ� ن�سرة 

من  عــدد  فــي  ال�ستك�سافية  البعثات  قــيــادة 

لبّث  العربية  والدول  الأفريقي  ال�سمال  بلدان 

اإلــى  المطاف  نهاية  فــي  الهادفة  الــدعــايــات 

التحالف.  الجهادية على قوات  الحرب  اإعالن 

وقد تمكن ماكميكين من عر�ص �سور تف�سيلية 

وتتبع  ــر  ــالأم ب المعنيين  لــالأ�ــســخــا�ــص  جــلــّيــة 

اإخفاقاتهم وتعّر�ص اإلى �سفاتهم وتاأثيرهم على 

الم�سلمين. وفي الوقت الذي ت�سرف فيه بع�ص 

عّر�ص  وكــفء،  مثالّي  وب�سكل  بنجاح  العمالء 

لالإخفاق  الإ�سالم  ن�سرة  فكرة  اآخرون  لعبون 

المنطقة.  معرفة  وعــدم  المطبق  الجهل  عبر 

في  ت�سببت  تلقائية  اأعمال  عن  عبارة  الدعائية  الن�ساطات  فكانت 

وعدم  اللغوية  ال�سعوبات  و�سّجعت  الفهم،  و�سوء  الخالفات  ــارة  اإث

وف�سلت  الخالفات.  هذه  ن�سوء  على  المنطقة  ثقافة  على  الطــالع 

خّطة »اأوبنهايم« في ا�ستخدام ال�سور لغر�ص الأعمال الدعائية في 

المدينة المنورة، وذلك لأّن الإ�سالم يحّرم ت�سوير الإن�سان والحيوان. 

ويناق�ص ماكميكين هذه ال�سلبيات الذي عّمقت من اآثارها حالُة عدم 

المناطق  العديد من  المقد�سة في  ال�ستعداد لخو�ص غمار الحرب 

وب�سكل لم يكن متوقعاً، مما اأدى بالنتيجة اإلى ف�سل الفكرة الألمانية 

المنا�سرة لالإ�سالم ف�ساًل ذريعاً.

فهل كان ذلك نجاحًا �أم �إخفاقًا؟  وتتباين اآراء الكاتبين حول 

من  النقي�ص  وعلى  فيّل،  فيعيد  الدعائية،  الحمالت  نجاح  تقييم 

األمانيا  بنجاحات  المتعلقة  ال�سلبية  ال�سورة  في  النظر  ماكميكين، 

وباأ�سلوب  ويوّفق  في�سر.  فريت�ص  �ساغها  والتي  اليوم  اإلى  وال�سائدة 

مقنع في معالجة بع�ص النجاحات ب�سكل منفرد، وي�سعها في مواجهة 

والبريطانية.  الفرن�سية  وكذلك  الهنغارية  ـ  النم�ساوية  المطامح 

ما  اإذا  �سّك،  بال  بالنجاح  تكللت  قد  الألمانية  الدعاية  باأّن  ويبيـّن 

تّم اأخ�ساعها لمعيار اآخر يختلف عن النظر اإليها باعتبارها نتيجة 

يعود  فيّل  فــاإّن  هذه  فر�سيته  يدعم  ولكي  الحرب.  عنها  تمخ�ست 

اإلى م�سادر بريطانية قبل كّل �سيء، توؤّكد الخوف الكبير من التاأثير 

اإلى  الم�سادر  هذه  وت�سير  العثمانية.  الإمبراطوية  على  الألماني 

النجاحات  لمواجهة  اآنذاك  اأنفقت  التي  والمعنوية  المالية  الجهود 

وفقاً  هدفهم  حققوا  الألمان  العمالء  فاإّن  المعنى  وبهذا  الألمانية. 

ورو�سيا  بريطانيا  دّقــت  ولذلك  فيّل.  لتقييم 

لإنقاذ  ق�سوى  جهوداً  وبذلت  الخطر  ناقو�ص 

المطاف  نهاية  في  اأدى  مما  اإنقاذه،  يمكن  ما 

جبهات  في  الحلفاء  قوات  تواجد  تقلي�ص  اإلى 

ال�ستراتيجية  باأّن  واأثبت  الأوروبية،  الحروب 

الألمانية قد تكللت بالنجاح، اإذا ما نظرنا اإليها 

بعين اأخرى. 

اأثــنــاء قــراءة  �لأحــــالف �لمن�سية  ويـُـالحــظ 

دراية  يكن على  لم  الموؤلفين  كاّل  باأّن  الكتابين 

مع  بالتزامن  تكتب  اأخــرى  درا�سة  هناك  ــاأّن  ب

فر�سية  مــع  فر�سيتها  وتتناق�ص  ــه،  ــت درا�ــس

اإ�سارة  اأو  اإحالة  نر  لم  لأننا  الأخــرى،  الدرا�سة 

الكتابان  �سدر  وقد  ذاك.  اأو  الكتاب  هذا  اإلى 

درا�سة  ون�سرت  ق�سيرة.  فترة  وخــالل  تباعاً 

ماكميكين في بريطانيا عام األفين واأحد ع�سر 

اأعدها  التي  الدكتوارة  اأطروحة  �سدرت  بينما 

فيّل في األمانيا عام األفين واثني ع�سر، ولم يكن 

من الممكن تالفي هذا التزامن. 

ويقدم كال الكتابين �سورة م�ستفي�سة للبنى 

التحالفات  وطبيعة  والقت�سادية  الإيديولوجية 

ــهــا.  ــان واإّب ــى  ــ الأّولـ العالمية  ــحــرب  ال ع�سّية 

غلبت  التي  النتهازية  ال�سيا�سية  عر�ص  وفيّل  ماكميكين  وا�ستطاع 

والتي  ما  نوعاً  لل�سخرية  المثيرة  ال�سيا�سة  تلك  التناق�سات،  عليها 

ومفهوم،  وا�سح  ب�سكل  عر�سها  ا�ستطاعا  العظمى،  الدول  مار�ستها 

على الرغم من طابعها ال�سديد التعقيد. 

الأذهــان  اإلى  اأعــادا  اأنهما  في  خا�ص  ب�سكل  اإنجازهما  ويكمن 

والذي  العثمانية  والإمبراطورية  األمانيا  بين  الوثيق  الحلف  ذلك 

اختفى اليوم من الذاكرة الجمعية لكال القوميتين والدولتين اللتين 

جرى  الخ�سو�ص  وجه  وعلى  الحرب.  انتهاء  بعد  عنهما  تمخ�ست 

اإهمال الرغبة الغريبة للطرف الألماني في ا�ستغالل فكرة الجهاد 

ون�سرة الإ�سالم و�سيلًة لتحقيق الأهداف الألمانية، والتي من �ساأن 

اإليها و�سع التطورات ال�سيا�سية الراهنة في دائرة جديدة  التطرق 

من ال�سوء. 

  �سيمونه فالك   موؤرخة واأ�ستاذة التاريخ الألماني والبولندي في جامعة كيل.

ترجمة: ح�سين الموزاني
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I ُكتب �لكثير بالفعل حول �سك�سبير، وكذلك حول �أفغان�ستان. ولكن في �أو�خر فبر�ير �أ�سدرت د�ر

ن�سر Unionsverlag  كتاًبا ُيلقي �ل�سوء من جديد على كال �لمو�سوعين ويربط بينهما ليقدم روؤى �سديدة 

�لعمق حول �لبالد: من خالل عملهما �لتعاوني �لوثائقي »�سك�سبير في كابول« نجح كل من �ستيفن لندريجان، 

�سحفي �أمريكي ونا�سط في مجال �لتنمية، وقي�س �أكبر عمر، �سحفي ومترجم فوري �أفغاني، في ر�سم �سورة 

لبلد وثقافتها دون �لتطرق �إلى �لعموميات، وذلك في �إطار ن�ساأة عمل م�سرحي.  

�سك�سبير في كابول

حول محاولة لإخر�ج عمل م�سرحي

HANNAH NEUMANN    هانا نويمان

في �سيف 2٠٠٥ بداأت في العا�سمة الأفغانية كابول تجارب اإخراجية تُعد الأولى من نوعها 

فيما يتعلق بهذا ال�سكل من اأ�سكال التعاون: تحت قيادة المخرجة ال�سورية الكندية كورينه جابر، 

وبتمويل من الموؤ�س�سات الثقافية الأجنبية، تمرنت مجموعة من الممثلين الأفغان من 

الجن�سين على اأداء م�سرحية »خاب �سعي الع�ساق« (Love´s Labour´s Lost) ل�سك�سبير. 

اإن كتاب �سك�سبير في كابول يتعدى كونه توثيًقا لعملية اإخراجية، تبداأ بال�سعوبات 

التي واجهت فريق العمل في نقل الن�ص من الفار�سية والإنجليزية اإلى اللغة الدارية 

بكثير،  ذلك  من  اأكثر  هو  بل  الأفغانية.  المحافظات  في  العرو�ص  بجولت  وتنتهي 

فهو يج�سد في الوقت نف�سه تاريخ الممثلين وبالتالي تاريخ اأفغان�ستان الحديث. ثمة القليل 

حول  الموؤثر  الأ�سلوب  بهذا  لمحات  تقديم  على  الراهن  الوقت  في  قادرة  الإ�سدارات  من 

م�سهد من م�سرحية: 

اأميرة هيرات 

Photo: Kate Brooks

تع�سف  ولزالــت  ع�سفت  التي  البالد  لتلك  اليومية  الحياة 

التي تجعلنا  ال�سريعة هي  اللمحات  تلك  اإنها  الأزمــات.  بها 

من  العديد  في  التنموية  الم�ساعدات  ف�سل  �سبب  ن�ستوعب 

الجوانب على الرغم من �سالح اأهدافها.   

�لإيقاع �لأفغاني  كثيًرا ما ي�سعب على المبدعين الأجانب، 

الإيقاع  غمرة  في  اأنف�سهم  يجدوا  اأن  المثال،  �سبيل  على 

الأفغاني:  فربما يثير التعجب، اأن تجارب الأداء ل تبداأ قبل 

ال�ساعة الرابعة ع�سًرا نظرا لن�سغال الممثلين في وظائف 

من  الفرقة  اأع�ساء  واأن  معي�ستهم.  منها  يتك�سبون  اأخــرى 

ال�سيدات يتعين عليهن العودة اإلى المنازل قبل حلول الظالم، 

لتجارب  فقط  �ساعات  ثــالث  من  زمنية  نافذة  يترك  مما 

فيها  يُقدم  ا�ستراحة  الق�سيرة  الفترة  تلك  ويتخلل  الأداء. 

ال�ساي والمخبوزات، وهو تقليد ظل قائًما حتى الآن، رغما 

عن الأزمات. اإ�سافة اإلى ذلك، ل تخلو فترة التجارب الأدائية 

�ستيفن  اأن  اإل  المحمولة.  للهواتف  المتوا�سل  الرنين  من 

مخرج  نف�سه  الوقت  في  وهو  عمر،  اأكبر  وقي�ص  لندريجان 

ال�سلوك  اأن هذا  اأو�سحا  الم�سرحي، قد  العمل  م�ساعد في 

اإلى الأخالق في  اأو بالفتقار  اأية عالقة بالوقاحة  لي�ص له 

هذا ال�سدد: فربما يتعلق الت�سال بقنبلة اأودت بحياة اأحد 

اأو يكون للتاأكد اأن الأبناء قد عادوا  اأو الأ�سدقاء،  الأقارب 

�سالمين من المدار�ص.  اإذ طالما تعاود المرء المخاوف اأن 

يُ�ستهدف من قبل اإحدى الهجمات، فالفن ول�سيما الم�سرح 

تم حظرهما اإلى حد كبير قبل واأثناء حكم طالبان وقوبلت 

النا�ص على مدى ال�سنوات،  انتهاكات بعقوبات وح�سية.  ور�سخت تلك المخاوف في عقول  اأية 

جنًبا اإلى جنب مع اأوجه الحظر والرقابة، وا�ستمرت في قمع القوى الإبداعية حتى يومنا هذا. 

مما ت�سبب في �سياع العديد من التقاليد الثقافية بمرور الزمن. وعلى الرغم من ثراء الثقافة 

الأفغانية بالق�س�ص ال�سعرية، المكتوبة على هيئة اأبيات ل تختلف عن تلك الخا�سة ب�سك�سبير في 

ازدواجيتها، اإل اأن الممثلين في كابول يجدون �سعوبة في فهم تلك الدراما المترجمة بما تحويه 

من لغة منمقة و�سخرية متوارية.  

نحو جذورهم �لخا�سة  اإن التنقيب عن ثقافة البالد ال�سردية والم�سرحية التي تتميز بتعدد 

جوانبها، ينبغي اأن يتم اأ�سفل اأنقا�ص كوارث العقود الما�سية.  ويت�سح من خالل الكتاب اأن تقديم 

اإحدى م�سرحيات �سك�سبير ل ي�سير فقط اإلى تبني بع�ص العنا�سر من الح�سارة الغربية، بل من 

المتعة  اكت�ساف  اأعاد  اأخرى. فلقد  الخا�سة مرة  اإلى جذوره  ال�سعب  اأن يقود هذا  �ساأنه كذلك 

في لغته الخا�سة، بما تحويه من اأ�سعار وتورية، وهي اإحدى الجوانب التي تلعب دورا في هذا 

ال�سدد. اإلى جانب تناوله المو�سوعات الراهنة الخا�سة به من الناحية الفنية. اأما عن كون هذا 

الن�ص، واإن كان من ثقافة اأخرى، يتنا�سب اأي�ًسا مع هذا الغر�ص، فهذا ما يو�سحه اأحد الممثلين 

في »�سك�سبير في كابول« قائاًل: „اإن م�سرحية »خاب �سعي الع�ساق« تو�سح اأن القيود التي تُفر�ص 

على نمط الحياة، كالتي تفر�سها علينا طالبان، تعد كاأنما بُني �سور في منت�سف طريق حيوي.  

وعاجاًل اأم اآجاًل �سوف تُقِدم ال�سعوب على هدم هذا ال�سور.  فاإن تلك القيود لن تحيدهم عن 

طريقهم، حتى واإن كلفهم ذلك حياتهم“.  

�لعتد�ء�ت  ل تزال ثقة و�سجاعة الممثلين تلقى بظاللها على هذا الجزء من اأجزاء الكتاب: 

في الوقت الذي لقت فيه العرو�ص الأولى �سدى هائاًل في كابول، بداأت رحلة الن�سال للبحث 

Stephen Landrigan und 

Qais Akbar Omar

Shakespeare in Kabul.

Unionsverlag, Zürich 2013
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عن المزيد من �سبل التمويل وازدادت حياة الممثلين اليومية �سعوبة، لما يتعر�سون له من 

اعتداءات متوا�سلة من قبل ال�سكان. وعلى الرغم من ذلك لم تنقطع ال�سبل والو�سائل لتقديم 

الإعمار  اإعــادة  لعملية  تمهيًدا  وذلك  اأفغان�ستان،  من  اأخرى  مناطق  في  الم�سرحي  العر�ص 

اإلى التراث الثقافي الأفغاني  اأن الكتاب لم يو�سح ال�سبب وراء عدم الرجوع  اإل  الثقافي.  

ب�سكل كاف في خ�سم عملية الإعمار الثقافي، وترك تلك الم�ساألة غير مح�سومة. بل واأ�سار 

بدًل من ذلك اإلى وجود بع�ص الموؤ�س�سات الثقافية الخارجية التي ت�سعى على ما يبدو اإلى 

ن�سر النطباع باأنه ل يمكن ال�ستغناء عنها، واأنها قادرة دون قيود على فر�ص معايير القيم 

الخا�سة بها. 

ولكن على الرغم من تلك النتقادات الخفيفة، اإل اأن الكتاب ينتهي بتطلع اإيجابي اإلى 

تقديم عمل اآخر من اأعمال �سك�سبير. وهذا ما حدث بالفعل في عام 2٠12 حين ا�ستعانت 

غالبية  باأن  العلم  مع  الأخطاء«.  »كوميديا  م�سرحية  واأخرجت  اأفغان  بممثلين  جابر  كورينه 

اإل في  اإجرائها في الهند تخوًفا من الهجمات. ولم تُعر�ص الم�سرحية  تجارب الأداء تعين 

في الخارج، فهذا العر�ص لن يرى النور في اأفغان�ستان اأبًدا، نظًرا للمخاوف المتزايدة من 

التعر�ص لهجمات.  ويبقى اأن ناأمل اأن يحظى كتاب »�سك�سبير في كابول« لقي�ص اأكبر عمر 

و�ستيفن لندريجان بجمهور عري�ص من القراء.  فعندئذ يكون الم�سرح قد �ساهم، واإن كان 

بطريق غير مبا�سر، بجزء اآخر �سغير في �سبيل تحقيق التفاهم بين ال�سعوب. 

  هانا نويمان   تعد ر�سالة دكتوراه حول الم�سرح الإيراني والأفغاني المعا�سر بمعهد علوم الم�سرح والإعالم 

في كولونيا.

ترجمة: هبة �سلبي

من „�لم�ساركة“ �إلى „حو�ر �لح�سار�ت“

»فكر وفن« �لعربية تطفىء �سمعتها �لمائة

AHMAD HISSOU    أحمد ح�سو�

كتب ــ م�سرح  |  اأحمد ح�سو معهد غوته  |  فكر وفن، عدد 1٠٠

لماذا »فكر وفن« العربية؟ ربما في هذا العنوان ما يخدع! 

فـ »فكر وفن« مجلة األمانية دورية ي�سدرها معهد غوته 

بثالث لغات هي العربية والفار�سية والإنكليزية بالإ�سافة 

من  جــزء  هــذا  اإلكترونية.  كطبعة  الألمانية  اللغة  اإلــى 

الحقيقة، بيد اأن الجزء الآخر منها يقول اإّن مجلة »فكر 

باللغة  بالأ�سل  �سدرت  فهي  فعال،  عربية  مجلة  وفــن« 

العربية على يد الناقد الفني األبرت تايله والم�ست�سرقة 

المرموقة اآنا ماري �سيمل قبل خم�سين عاما. فقد �سدر 

العدد الأول منها، وباللغة العربية في عام 1٩63 (راجع 

مقالة �ستيفان فايدنر، �سفحة٥٤، في هذا العدد). يومها 

كان ال�سراع بين المع�سكرين الغربي وال�سرقي على اأ�سده 

ت�سييد جدار  بعد  لها  ذروة  اأ�سد  بلغت  الباردة  والحرب 

برلين واأزمة خليج الخنازير.

ذات  المجلة  هذه  بــاأن  المعلومات  هذه  توحي  ربما 

من  جــزءا  لتكون  تاأ�س�ست  والفني  الفكري  الم�سمون 

بزعامة  ال�سرقي  المع�سكر  �سد  الغربية  البروبغندا 

التحاد ال�سوفييتي �سابقا. بالتاأكيد لم يكن الأمر كذلك. 

الأولى  وفن«، خ�سو�سا  »فكر  اأعــداد  على  اأولية  فنظرة 

هما  يحملون  يكونوا  لم  الموؤ�س�سين  اأّن  تك�سف  منها، 

ال�سريع،  والمتغير  بالآني  يكترثوا  ولم  مبا�سرا  �سيا�سيا 

ذات  ودوريـــة  ثقافية  المجلة  تكون  اأن  �سعوا  لما  واإل 

اأب�سرت  ويــوم  نخبويا.  يكون  يكاد  عميق  تحليلي  طابع 

هذه المجلة النور، لم يكن هناك من يتحدث عن حوار 

الح�سارات، لذا نقراأ في افتتاحية العدد الأول اأن مهمة 

بين  والتو�سط  التفكر  على  „التحري�ص  هي  وفن«  »فكر 

اأن  المهمة  هذه  وتقت�سي  معنوية.  ج�سور  وبناء  الأمــم 

نتعارف واأن يحترم بع�سنا بع�سا على ما نحن عليه“. ولم 

تكتف المجلة يومها بمهمة »التعارف« بل ذهبت اإلى اأكثر 

من ذلك، اإلى »الم�ساركة«. لكن اأي م�ساركة؟ الجواب في 

الفتتاحية نف�سها „... ل معنى للم�ساركة ول دوام لها اإل 

اإذا كان مبدوؤها روحيا“، قائما على ا�ستدامة „التقاليد 

الروحاني  التبادل  اأي  والــغــرب،  ال�سرق  بين  العريقة 

الخ�سيب الذي �ساهدناه في الع�سور الما�سية“.

بعد هذه الفتتاحية „الروحية“، التي ل يحتاج المرء 

اآنا  الفذة  الم�ست�سرقة  ب�سمات  ليكت�سف  كبير عناء  اإلى 

وبعد  تقريبا،  اأربعين عاما  بحوالي  �سيمل خلفها،  ماري 

باإ�سراف  وفن«  »فكر  بها  مرت  التي  الكبيرة  التحولت 

باحثين ومفكرين كبار تولوا اإدارة تحريرها، اأي في عام 

عن  الم�سوؤولية  جديدة  تحرير  هيئة  ا�ستلمت   ،2٠٠2

بثالث  ت�سدر  واأ�سحت  نوعها  من  الفريدة  المجلة  هذه 

لغات مع احتفاظ الطبعة العربية بهويتها الطاغية. وبعد 

من  ع�سر  الحادي  اعــتــداءات  عن  عــدد خا�ص  اإ�ــســدار 

اأيلول/ �سبتمبر الإرهابية في الوليات المتحدة، د�سنت 

من   7٥ بالعدد  اأعمالها  باكورة  الجديدة  التحرير  هيئة 

يتحدث عن  اأحد  يعد  لم  الوقت،  ذلك  وفن«. في  »فكر 

مفردة  اأ�سحت  بل  الروحاني«،  »التبادل  اأو  »الم�ساركة« 

»حوار الح�سارات« عنوان هذه المرحلة الأ�سا�سي. ومنذ 

اأنه  للمجلة  الجدد  المحررين  لدى  معروفا  بات  البداية 

بات من ال�سرورة بمكان اأن تنزل »فكر وفن« من „عليائها 

الآنية  ال�سيا�سية  الهموم  من  تقترب  واأن  ال�ست�سراقي“ 

الكاتالوج“. ولو  „المجلة  لقرائها واأن تهجر نهائيا فكرة 

عدنا لفتتاحية العدد 7٥ لقراأنا �سيئا مختلفا تماما عما 

األفناه في الما�سي. الجملة الأولى من الفتتاحية تك�سف 

كل �سيء و „تف�سح“ نية هيئة التحرير الجديدة. „كيف 

يمكن لمجلة ت�سدر مرتين وحتى اأربع مرات في ال�سنة 

اأن تتفاعل ب�سكل خالق مع الأحداث الثقافية وال�سيا�سية 

اأم  الأحــداث  تتفاعل مع مثل هذه  اأن  الآنية؟ هل عليها 

تحاول اأن تكون م�ستقلة، قدر الإمكان، عن الآني وال�سريع 

منها؟ فكر وفن اختارت لنف�سها المزج بين التوجهين، اإذ 

ل يمكن اأن نتجاهل التطورات التي توؤثر في حياتنا ب�سكل 

جذري“.

المبا�سر  ب�سكلها  ال�سيا�سة  ح�سرت   7٥ العدد  في 

الأو�ــســط  »الــ�ــســرق  بــعــنــوان:  وبــقــوة عبر ملف خــا�ــص 

واألمانيا«. كما ح�سرت الفل�سفة من خالل ملف »غادامر 

ح�سور  �سار  الالحقة  الأعــداد  في  التاأويل«.  وفل�سفة 

ال�سيا�سة اأمرا ماألوفا، خ�سو�سا العدد 77 وما تاله. ومع 

هذه التطور، ومحاولة »فكر وفن« في التحول اإلى مجلة 

المجلة  �سارت  ا�ست�سراقية،  اأو  نخبوية  غير  „عادية“ 

تعر�ست  اإنها  اأقول  ل  حتى  ثقافية“  „معارك  في  طرفا 

ت�سبح  اأن  يتقبلوا  لم  العرب  المثقفين  بع�ص  من  لحملة 

هذه الدورية العربية الألمانية جزءا من الم�سهد الثقافي 

من   1٠٠ العدد  �سدور  ومــع  اليوم  العربي.  العالم  في 

الطبعة العربية لفكر وفن نترك للقارئ الحكم على هذه 

التحولت والتطورات التي مرت بها هذه المطبوعة.
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